DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 289

Kraków, dnia 8 czerwca 2010 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1943
1944

–
–

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rytrze.

16768

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia
statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Dom Dziecka w Rytrze.

16769

1945

–

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych

16770

1946

–

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu

16780

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Technikum Uzupełniającego w Zespole
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa
w Nawojowej

16783

1947

–

UCHWAŁY RAD GMIN:
1948

1949

1950
1951

1952

1953

1954

–

–

–
–

–

–

–

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich
rzecz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach oraz
dla nauczycieli, którzy funkcje kierownicze pełnią w ich zastępstwie.

16786

Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie udzielania i rozmiaru
zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów
i wicedyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla pedagogów szkolnych i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Chełmiec.

16786

Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych

16787

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania.

16787

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów w przedszkolu i szkołach podporządkowanych Radzie Miejskiej w Grybowie

16790

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie stawek opłat
za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich na obszarze Miasta Grybowa
na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

16790

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę
Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Wodociągów
i Kanalizacji" w Krynicy-Zdroju i uchwalenia statutu tej jednostki

16791
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1955

1956
1957

1958

1959
1960

1961

1962

1963

–

–
–

–

–
–

–

–

–

– 16768 –

Poz. 1943

Rady Gminy Łabowa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łabowa

16792

Rady Gminy Łabowa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej

16802

Rady Gminy w Łącku z dnia 19 marca 2010 r. zmiany uchwały nr 20/2009 Rady
Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r w sprawie przyznawania środków na
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

16802

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.

16802

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: zmian uchwały
budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

16820

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
"Nowy Sącz - 39".*

16822

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia
gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu.

16848

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
nr IX/61/03 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Wiśniowa

16851

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Wiśniowa

16852

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

1943
1943

UCHWAŁA NR 374/XXXVII/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rytrze.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "" i "" ustawy z dnia
z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j Dz.
U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz 1362 z póżń. zm.), Rada
Powiatu Nowosądeckiego uchwala co nastepuje:
§ 1. Likwiduje się wchodzące w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rytrze - placówki:

bowie z dniem likwidacji stają się pracownikami Domu
Dziecka w Rytrze, zgodnie z art. 23΄ Kodeksu Pracy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi
Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
w Rytrze.
§ 5. Tracą moc uchwały:

2. Mieszkania chronione.

1. Uchwała Nr 61/VII/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia
mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczajacych placówki opiekunczo- wychowawcze,

§ 2. Przekształca się Zespół Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Rytrze, w Placówkę OpiekuńczoWychowawczą typu socjalizacyjnego - Dom Dziecka
w Rytrze.

2. Uchwała Nr 62/VII/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Dziennego Ośrodka Wsparcia dla
Dzieci i Młodzieży w Rytrze,

§ 3. Pracownicy Powiatowego Dziennego Ośrodka
Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Rytrze z filią w Gry-

3. Uchwała Nr 63/VII/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie połączenia

1. Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży w Rytrze z filią w Grybowie,
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jednostek budżetowych stanowiących
opiekuńczo- wychowawcze,

placówki

4. Uchwała Nr 79/X/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 września 2003 r. zmieniającego uchwałę Nr 62/VII/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego
w sprawie utworzenia Powiatowego Dziennego
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Rytrze,
5. Uchwała Nr 80/X/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca Uchwałę
Nr 63/VII/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie połączenia jednostek
budżetowych stanowiących placówki opiekuńczowychowawcze,

Poz. 1943,1944
Nr 61/VII/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia mieszkań
chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze.

§ 6. W załączniku Nr 3 do Statutu Powiatu Nowosądeckiego punkt 31 otrzymuje brzmienie, Dom Dziecka
w Rytrze.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz

6. Uchwała Nr 81/X/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca Uchwałę
1943

1944
1944

UCHWAŁA NR 375/XXXVII/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Dom Dziecka w Rytrze.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Dom Dziecka w Rytrze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 375/XXXVII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 marca 2010 r.
Statut Placówki Opiekuńczo ‟ Wychowawczej ‟
Dom Dziecka w Rytrze

§ 2. Traci moc Uchwała nr 442/XLV/2006 z dnia
26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rytrze.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz
5. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. j. Dz. U.
2002.11.109 z późn. zm.),
6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek
opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz.
1455),
7. niniejszego statutu.

Rozdział 1
Podstawy prawne
§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka w Rytrze zwana w treści Statutu „Domem Dziecka” działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
4. ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 1975r. Nr 9 poz. 59
z późn. zm.),

Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Dom Dziecka nosi nazwę: Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza - Dom Dziecka w Rytrze.
2. Siedzibą Domu Dziecka jest Rytro.
3. Dom Dziecka jest budżetową jednostką organizacyjną
pomocy społecznej o zakresie działania ponad gminnym nie posiadającą osobowości prawnej.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu
Dziecka sprawuje: Starosta Nowosądecki przy
pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu i Wojewoda Małopolski.
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5. Domem Dziecka kieruje Dyrektor, odpowiedzialny
za jego prawidłowe funkcjonowanie, zatrudniony
przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

Poz. ,1945
Poz. 1944,
1945
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Domu Dziecka

§ 1. Dom Dziecka jest jednostką budżetową
i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych i innych
aktów prawnych w zakresie działalności jednostki.

6. Szczegółową organizacje funkcjonowania Domu
Dziecka określa Regulamin Organizacyjny ustalony
przez Dyrektora Domu Dziecka w porozumieniu
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 2. Podstawę gospodarki finansowej stanowi
roczny plan rzeczowo – finansowy dochodów i wydatków budżetowych przyjęty Uchwałą Rady Powiatu
Nowosądeckiego.

Rozdział 3
Przedmiot działalnoņci
§ 1. Do zadań Domu Dziecka należy:

§ 3. Wydatki budżetowe mogą być realizowane
dla danego działu, rozdziału, paragrafu do wysokości
zatwierdzonego planu finansowego.

1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania
dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla
których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej
oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby.

§ 4. Dom Dziecka prowadzi rachunkowość oraz
sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych,
kompensacyjnych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego.

§ 5. Działalność Domu Dziecka jest finansowana
z następujących źródeł:

3. Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywanie
opóźnień rozwojowych i szkolnych.

1. Środków własnych Powiatu Nowosądeckiego.
2. Dotacji celowych z budżetu państwa.

4. Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do
rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnych formach
opieki zastępczej.

3. Innych źródeł.
§ 6. Środki pieniężne Domu Dziecka gromadzi się
na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

5. Praca z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

1. Wydatków budżetowych.

6. Organizowanie dla swoich wychowanków odpowiedniej formy opieki w środowisku oraz kontakt
z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

3. Środków funduszu świadczeń socjalnych.

2. Dochodów budżetowych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

7. Wspieranie pedagogiczne i psychologiczne oraz
udzielenie innej pomocy specjalistycznej wychowankom oraz ich rodzinom w sprawowaniu ich
podstawowych funkcji.

§ 1. Uchwałę o przekształceniach i likwidacji Domu
Dziecka podejmuje Rada Powiatu Nowosądeckiego.

8. Współpraca ze szkołami, PCPR, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami
i organizacjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§ 2.
1. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.

9. Praca socjalna na rzecz rodzin wychowanków placówek oraz rodzin ze środowiska, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wychowankom.

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

10. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Domu Dziecka.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz

11. Prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych Domu Dziecka.
1944

1945
1945

UCHWAŁA NR 376/XXXVII/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oņwiatowych

Na podstawie art. 30 ust.6 i 6 a w związku z art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi
zmianami) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” oraz
z art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592
z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Nowosądeckiego, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala co następuje:
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Poz. 1945

§ 1. Ustala się regulamin płacowy dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Nowosądecki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 376/XXXVII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 marca 2010 r.
Regulamin Płacowy
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego w wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego przez MEN;
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 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
zwanej dalej „Karta Nauczyciela”.
2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć
obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań
lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych dla
zdrowia warunków pracy.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej
do wymiaru zatrudnienia, o ile postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy szczegółowe
nie stanowią inaczej.
4. Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w różnych typach szkół w ramach Zespołu wylicza się
łącznie.
Rozdział 2
DODATEK ZA WYSŁUGĈ LAT
§ 2.
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat
na zasadach określonych w art.33 ustawy Karta
Nauczyciela oraz przepisach wykonawczych.
2. W przypadku zatrudnienia nauczyciela, w niepełnym wymiarze czasu pracy, nauczyciel zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o łącznym wymiarze zatrudnienia u wszystkich pracodawców
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Dodatek za wysługę lat przyznaje nauczycielowi
dyrektor szkoły/placówki, a dyrektorowi szkoły/placówki Starosta Nowosądecki, na podstawie
dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia lub inne okresy wliczane do dodatku za wysługę lat na podstawie odrębnych przepisów, dostarczone przez pracownika.
Rozdział 3
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 3.
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko kierownicze, dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami/prawnymi opiekunami,
c) pełne rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
d) wprowadzanie innowacji pedagogicznych
skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a w szczególności:
a) szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych
i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych i przestrzeganie dyscypliny pracy.
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności:
a) aktywność w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) twórczy udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowe-
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go nauczycieli, regularne uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego,
e) prowadzenie dodatkowych zajęć wynikających
z
potrzeb
i
zainteresowań
uczniów/wychowanków.
4) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki lub zadań zleconych
przez organ prowadzący.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, w tym dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze nie może przekroczyć miesięcznie 20% kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej w ustawie budżetowej na dany rok, zgodnie
z art. 30 ust. 3 - Karty Nauczyciela w zaokrągleniu
do pełnych złotych w górę.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony w ramach posiadanych środków. Ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełniania kryteriów, o których mowa
w ust.1. Dodatek przyznaje się na okres nie krótszy
niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 8 miesięcy.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznawania uwzględniając poziom warunków, o których mowa w ust. 1, ustala dla dyrektora szkoły/ placówki Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu .
5. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego
przyznawania uwzględniając poziom spełnienia
warunków, o których mowa w ust.1, ustala dla
nauczycieli, w tym dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, dyrektor szkoły/placówki.
Rozdział 4
DODATEK FUNKCYJNY
§ 4.
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły/placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły/placówki określa poniższa tabela:
Stanowisko
Dyrektor Szkoły (zespołu
szkół) wszystkich typów:

Dyrektor placówki oświatowej

Liczba oddziałów
- do 9 oddziałów
- 10-17 oddziałów
- 18-24 oddziałów
- 25 i więcej
oddziałów

Poz. 1945
le/placówce nie może przekroczyć 60 % dodatku
funkcyjnego dyrektora.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 3 %;
2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości
7%, opiekuna semestru, w szkołach dla dorosłych w wysokości 5%;
3) opiekuna pracowni informatycznej multimedialnej w wysokości do 20%, gdy w szkole
funkcjonują więcej niż dwie pracownie informatyczne dopuszcza się zwiększenie dodatku
do 40%;
4) doradcy metodycznego 10%.
§ 5.
1. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą ustala dla dyrektorów
szkół/placówek Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,
na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu, biorąc pod uwagę warunki organizacyjne
szkoły tj. ilość oddziałów (grup), liczbę stanowisk
kierowniczych, zmianowość, złożoność organizacyjną jednostki, warunki lokalowe i środowiskowe
funkcjonowania szkoły/placówki.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
uprawnionych do tego dodatku ustala dyrektor
szkoły/placówki, uwzględniając zakres i złożoność
zadań.
3. Nauczycielowi, który z uwagi na wykonywane zadania posiada prawo do dwu lub więcej dodatków
funkcyjnych, dodatki te ulegają sumowaniu.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje w okresie pełnienia
funkcji.
5. Za podstawę do wyliczenia kwoty dodatków funkcyjnych przyjmuje się kwotę bazową dla nauczycieli, określoną w ustawie budżetowej na dany rok,
zgodnie z art. 30 ust. 3 - Karty Nauczyciela w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Rozdział 5
POZOSTAŁE DODATKI
§ 6.

Wysokoņć
dodatku w %
25 - 40
30 – 55

1. Nauczycielom pracującym w warunkach: trudnych
lub uciążliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy, na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela i rozporządzeniach wykonawczych.

45 - 65

2. Wysokość dodatku za warunki pracy, ustala dla
nauczyciela dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora Starosta Nowosądecki, biorąc pod uwagę
trudność lub uciążliwość dla zdrowia realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

60 - 75
25 – 55

3. Dodatek funkcyjny dla zastępców dyrektora szkoły/placówki nie może przekroczyć 80 % dodatku
funkcyjnego dyrektora.
4. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela, któremu powierzono inne stanowisko kierownicze w szko-

3. Ustala się wysokość dodatków dla nauczycieli
i wychowawców pracujących w warunkach trudnych:
1) kategoria I - 5 %;
2) kategoria II – 10 %;
3) kategoria III - 15 %.
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4. Uprawnieni do dodatków w wysokości określonej
w poszczególnych kategoriach, o których mowa
w ust. 3 są:
1) kategoria I - nauczyciele praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych za zajęcia praktyczne
w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa, nauczyciele
szkół leśnych za zajęcia praktyczne prowadzone
w lesie;
2) kategoria II - nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych;
3) kategoria III - nauczyciele szkół specjalnych, nauczyciele prowadzący zajęcia wychowawcze
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych.
5.

Nauczycielom i wychowawcom pracującym
w warunkach uciążliwych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
przysługuje dodatek w wysokości 10 % .

6. Za podstawę do wyliczenia kwoty dodatków wymienionych w ust. 3 i 5 przyjmuje się kwotę bazową dla nauczycieli określoną w ustawie budżetowej na dany rok, zgodnie z art. 30 ust. 3 - Karty
Nauczyciela w zaokrągleniu do pełnych złotych
w górę.
7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości,
jeśli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych
lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go
wymiar zajęć. W sytuacji niepełnej realizacji zajęć
w warunkach trudnych, uciążliwych dodatek
wpłaca się w wysokości proporcjonalnej.
8. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy
wypłaca się z dołu.
9. Dodatki za warunki pracy przyznaje nauczycielowi
dyrektor szkoły/placówki, a dyrektorowi szkoły/placówki Starosta Nowosądecki.
Rozdział 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŇNYCH
ZASTĈPSTW
§ 7.
1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami w planie organizacyjnym szkoły,
dodatkową godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w art. 42 ust.
3 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Godziny ponadwymiarowe przyznawane są w wymiarze średniorocznym, ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny, a rozliczane
zgodnie z faktycznym wykonaniem w okresach
miesięcznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do niemniejszego regulaminu.
3. Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa i godziny
ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.
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Rozdział 7
NAGRODY
§ 8.

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego przysługują nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne na zasadach określonych
w art. 47 i art. 48 Karty Nauczyciela.
2. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze nauczycielowi może być przyznana nagroda ze specjalnego funduszu nagród, o którym mową w art. 49 Karty Nauczyciela.
3. Ze środków budżetowych przeznaczonych na fundusz nagród 80 % środków przekazywana jest do
szkół/placówek z przeznaczeniem na nagrody dyrektora, a 20 % środków pozostawiana jest w budżecie powiatu z przeznaczeniem na nagrody Starosty Nowosądeckiego.
4. Wysokość nagrody przyznawanej przez Starostę
Nowosądeckiego nie może być wyższa niż 150 %
kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w ustawie budżetowej na dany rok, zgodnie z art. 30
ust. 3 – Karty Nauczyciela w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
5. Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora
szkoły/placówki nie może być wyższa niż kwota
bazowa dla nauczycieli określona w ustawie budżetowej na dany rok, zgodnie z art. 30 ust. 3 –
Karty Nauczyciela zaokrąglona do pełnych złotych
w górę.
6. Nagrody Starosty Nowosądeckiego oraz dyrektora
szkoły lub placówki przyznawane są z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
§ 9.
1. W celu przyznania Nagrody Starosty Nowosądeckiego, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego powołuje
Komisję w składzie:
1) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Nowosądeckiego;
2) przedstawiciele Związków Zawodowych – po
jednym przedstawicielu związków działających
w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Nowosądecki;
3) dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz
wyznacza jej Przewodniczącego.
2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, na
którym spoczywa obowiązek zwołania i zorganizowania posiedzeń Komisji oraz sporządzenia protokołu z posiedzenia.
3. Komisja dokonuje oceny i opiniuje wnioski, a jej
decyzje są jawne i zapadają zwykłą większością
głosów, przy uczestnictwie co najmniej połowy
członków Komisji.
4. Zaopiniowane przez Komisję wnioski wraz z protokołem z posiedzenia przekazywane są Staroście
Nowosądeckiemu, do którego wyłącznej kompetencji zastrzega się ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody Starosty Nowosądeckiego.
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5. Uprawnionymi do składania wniosków w sprawie
przyznania nagrody Starosty Nowosądeckiego,
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, są:
1) Starosta Nowosądecki;
2) Dyrektorzy szkół i palcówek;
3) Rady Pedagogiczne;
4) Rady Szkół;
5) Międzyzakładowe Organizacje Związkowe.
6. Wnioski o nagrodę Starosty Nowosądeckiego składa się do dnia 15 września każdego roku.
7. Określa się następujące kryteria przyznawania nagród Starosty Nowosądeckiego dla dyrektorów
szkół i placówek:
1) posiadanie aktualnej (z ostatnich 5 lat) wyróżniającej oceny pracy, o której mowa w art. 6 a
– ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela;
2) szczególne osiągnięcia i sukcesy szkoły lub
placówki w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej mające wymiar wojewódzki,
regionalny lub krajowy (laureaci olimpiad,
konkursów, zawodów itp.);
3) stosowanie nowatorskich rozwiązań przez szkoły lub placówki w procesie dydaktycznowychowawczym (nowatorskie metody nauczania i wychowania, programy autorskie,
innowacje pedagogiczne i inne);
4) przejawianie inicjatywy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym;
6) odnoszenie sukcesów w zarządzaniu szkołą lub
placówką;
7) racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi szkoły lub placówki i przestrzeganie
dyscypliny budżetowej;
8) dbałość o poprawę materialnych warunków
pracy szkoły;
9) doskonalenie umiejętności poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
10) Realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę oraz innych zadań statutowych szkoły/placówki;
11) Pełnienie funkcji dyrektora szkoły/ placówki co
najmniej od roku.
8. Określa się następujące kryteria przyznawania nagród Starosty Nowosądeckiego dla nauczycieli
szkół i placówek:
1) posiadanie aktualnej (z ostatnich 5 lat) wyróżniającej oceny pracy, o której mowa w art. 6 a –
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2) szczególne osiągnięcia i sukcesy nauczyciela
w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej mające wymiar wojewódzki, regionalny lub
krajowy (opieka nad uczniami będącymi laureatami olimpiad, konkursów, przeglądów, zawodów itp.);
3) stosowanie przez nauczyciela nowatorskich
rozwiązań
w
procesie
dydaktycznowychowawczym (nowatorskie metody nauczania i wychowania, programy autorskie, innowacje pedagogiczne, publikacje naukowe i inne);
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4)

zaangażowanie w rozbudzanie i rozwój
uczniowskich zainteresowań poprzez prowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i środowiskowych;
5) udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom
z problemami oraz z rodzin patologicznych;
6) szczególne zaangażowanie w działalność diagnostyczną, doradczą, terapeutyczną i/lub profilaktyczną w pracy na stanowisku psychologa,
pedagoga i logopedy;
7) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz innych zadań statutowych szkoły/placówki;
8) zatrudnienie w danej szkole/placówce, co najmniej dwa lata.
§ 10.
1. Z wnioskiem do dyrektora, o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły lub placówki mogą
wystąpić:
1) nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze;
2) związki zawodowe działające w szkole;
3) rada pedagogiczna;
4) rada rodziców;
5) rada szkoły;
6) samorząd uczniowski.
2. Określa się następujące kryteria przyznawania nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli:
1) posiadanie szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej potwierdzone aktualną (z ostatnich 5 lat) oceną
pracy, o której mowa w art. 6 a – Karty Nauczyciela;
2) podejmowanie działań w zakresie wdrażania
nowatorskich metod nauczania i wychowania,
programów autorskich, innowacji pedagogicznych, opracowań naukowych;
3) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce (ich uczniowie zostali laureatami olimpiad, konkursów o zasięgu
powiatowym i szerszym);
4) wzorową organizację uroczystości szkolnych,
środowiskowych oraz imprez patriotycznych,
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
5) szczególne zaangażowanie w działalność wychowawczą w szkole lub placówce (wycieczki
szkolne, rajdy, wyjścia na; koncerty, wystawy,
spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi
ludźmi);
6) w pracy na stanowisku psychologa, pedagoga,
logopedy:
a) osiąganie dobrych wyników w działalności
diagnostycznej, doradczej , terapeutycznej
lub profilaktycznej,
b) podejmowanie innowacyjnej działalności
w stosowaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
c) popularyzowanie wiedzy psychologicznej,
pedagogicznej lub logopedycznej wśród rodziców i nauczycieli,
d) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
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7) udzielanie wszechstronnej pomocy młodzieży
będącej w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub z rodzin patologicznych;
8) prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania i zwalczania zagrożeń i patologii
wśród młodzieży;
9) zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska
nauczycielskiego lub lokalnego;
10) realizację zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniów/wychowanków w czasie zajęć;
11) przepracowanie w danej szkole/placówce co
najmniej roku.
3. Podmioty uprawnione składają wnioski do dyrektora szkoły/placówki, co roku do dnia 15 września .
4. W sprawie danych o nauczycielu, jakie winny znaleźć się we wniosku kierowanym do dyrektora
szkoły/placówki w sprawie przyznania nagrody należy kierować się załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu.
5. Dyrektor szkoły/placówki podejmuje ostateczną
decyzję o przyznaniu nagrody do 30 września, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły.
6. O przyznaniu nagrody i jej wysokości dyrektor
szkoły/placówki powiadamia nagrodzonych w formie pisemnej do 30 października.
Rozdział 8
NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY
§ 11.
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole/placówce
Powiatu Nowosądeckiego, spełniającemu warunki
określone w art. 54 – Karty Nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy, uzależniony od liczby
członków rodziny, pozostających na jego utrzymaniu i zamieszkujących z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wypłacany co miesiąc
w wysokości:
1) 50 zł dla jednej osoby;
2) 60 zł dla dwóch osób;
3) 70 zł dla trzech osób;
4) 90 zł dla czterech i więcej osób.
2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
nauczyciela, złożony do pracodawcy, zgodnie

Poz. 1945
z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

3. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły/placówki, a dyrektorowi szkoły
/placówki Starosta Nowosądecki.
4. Nauczyciel jest zobowiązany, pod groźbą zwrotu
dodatku mieszkaniowego, do zawiadomienia odpowiednio dyrektora szkoły/placówki lub Starosty
Nowosądeckiego o każdorazowej zmianie liczby
członków rodziny.
5. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.
Rozdział 9
PRACA W PORZE NOCNEJ
§ 12.
1. Nauczyciel wychowawca zatrudniony w internacie
lub domu wczasów dziecięcych może być zobowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć także w porze nocnej.
2. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w
wysokości 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie niższa niż ustalona
na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu Pracy.
3. Pora nocna obejmuje czas pracy od 22:00 do 6:00.
4. Praca nauczyciela w porze nocnej może mieć miejsce tylko w przypadkach wynikających z organizacji pracy placówki, w przypadkach wymagających
opieki nauczyciela wychowawcy.
Rozdział 10
PRZEPISY PRZEJŅCIOWE I KOŃCOWE
§ 13. W szkołach i placówkach mogą wykonywać
świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, wolontariusze na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 14. Regulamin ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 376/XXXVII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 376/XXXVII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 16778 –

Poz. 1945
Załącznik nr 3
do Uchwały nr 376/XXXVII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR 378/XXXVII/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Zawodowych im. Ņw. Kingi w Podegrodziu
Na podstawie art. 5 c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz
art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty /t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami/, Rada Powiatu Nowosądeckiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. tworzy się dwuletnie uzupełniajace liceum ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej o nazwie Uzupełniające Liceum Ogolnokształcące w Podegrodziu,
z siedzibą: 33-386 Podegrodzie 170.
§ 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące włącza
się do Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.
§ 3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące będzie
funkcjonowało w oparciu o mienie Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 378/XXXVII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 marca 2010 r.
Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Podegrodziu, zwane dalej „Liceum” jest szkołą publiczną dla dorosłych o dwuletnim cyklu kształcenia, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Liceum daje wykształcenie ogólne, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego.
3. Kształcenie w Liceum może być prowadzone w
formie stacjonarnej lub zaocznej. Formę kształcenia ustala corocznie Zarząd Powiatu w zadaniach
rekrutacyjnych na wniosek dyrektora Liceum .
4. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu, z siedzibą: 33 – 386 Podegrodzie 170, zwanego dalej „Zespołem”.
5. Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Nowosądecki, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
6. Nazwa Liceum: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Podegrodziu.
§ 2.
1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwaną
dalej „ustawą” i aktach wykonawczych wydanych
na jej podstawie.

§ 4. Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu
w Podegrodziu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5. Organem prowadzącym Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące w Podegrodziu jest Powiat Nowosadecki.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosadeckiego.
§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz

2. Szczegółowe cele i zadania oraz sposób ich wykonania określa statut Zespołu.
3. Zapisy w statucie Zespołu w zakresie programu
wychowawczego i programu profilaktycznego nie
dotyczą słuchaczy Liceum.
4. Zapisy w statucie Zespołu związane z organizacją
i formami współdziałania z rodzicami/prawnymi
opiekunami w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki nie dotyczą rodziców/prawnych opiekunów słuchaczy.
Rozdział 2
Organy Liceum
§ 3.
1. Organami Liceum są:
a) Dyrektor Zespołu,
b) Rada Pedagogiczna Zespołu,
c) Samorząd Słuchaczy.
2. Wszystkie organy Liceum współdziałają ze sobą
w celu realizacji zadań statutowych Liceum.
3. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor Zespołu, który:
a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swojej kompetencji,
b) zapewnia bieżącą wymianę informacji między
nimi,
c) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
d) organizuje spotkania przedstawicieli organów
szkoły.
4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną Zespołu
a samorządem słuchaczy rozstrzyga dyrektor Zespołu.
5. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami
rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu, or-
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gan prowadzący albo sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 4.
1. Dyrektorem Liceum jest dyrektor Zespołu.
2. Zadania dyrektora określa statut Zespołu.
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Zespołu i samorządem
słuchaczy.
§ 5.
1. Radą Pedagogiczną Liceum jest Rada Pedagogiczna Zespołu.
2. Zadania i sposób działania Rady Pedagogicznej
określa statut Zespołu.
§ 6.
1. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze
Liceum.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu
określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami słuchaczy.
3. Regulamin samorządu słuchaczy nie może być
sprzeczny ze statutem Liceum i Zespołu w części
dotyczącej słuchaczy Liceum.
Rozdział 3
Organizacja Liceum
§ 7.
1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany do dnia 30 kwietnia każdego roku przez
dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego
planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz
organizacji Liceum zatwierdza organ prowadzący
do dnia 30 maja każdego roku. W przypadku
kształcenia w formie zaocznej arkusz organizacji
opracowany jest na każdy semestr.
2. Zajęcie ze słuchaczami w Liceum kształcącym
w formie stacjonarnej odbywają się przez 3 lub 4
dni w tygodniu. W Liceum kształcącym w formie
zaocznej zajęcia są organizowane jako:

Poz. 1946
zowane
w
zespołach
międzyoddziałowych
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych słuchaczy.

2. Liczba słuchaczy w oddziale w pierwszym semestrze cyklu kształcenia wynosi co najmniej 35 słuchaczy.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, liczba słuchaczy w oddziale może
być niższa niż liczba określona w ust. 2. W przypadku braku zgody oddział nie może rozpocząć zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
§ 9.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Tygodniowy wymiar godzin nauczania określają odrębne przepisy.
W uzgodnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze,
nie dłuższym jednak niż 60 min zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym/semestralnym rozkładzie zajęć.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji
Liceum dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy/semestralny rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych w Liceum.
§ 10. Słuchacze Liceum korzystają z sal dydaktycznych i biblioteki Zespołu na zasadach określonych
w statucie Zespołu.
§ 11. Na niektórych zajęciach edukacyjnych mogą być obecne osoby nie będącą słuchaczami Liceum, które przygotowują się do egzaminu eksternistycznego za zgodą i na zasadach ustalonych przez
dyrektora Zespołu.
Rozdział 4
Nauczyciele i inni pracownicy
§ 12.
1. Nauczyciele i pracownicy Zespołu prowadzą zajęcia
edukacyjne i obsługę Liceum.
2. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników
określa statut Zespołu.
3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel opiekun wyznaczony przez dyrektora Zespołu, który w szczególności:

a) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się
we wszystkich semestrach co 2 tygodnie przez
piątek i sobotę,
b) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej
liczby godzin zajęć w semestrze w dowolne dni
tygodnia,
c) organizuje się dwie konferencje instruktażowe
w czasie każdego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przed sesją egzaminacyjną.

a) zapoznaje słuchaczy ze statutem Liceum, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania
określonymi na podstawie odrębnych przepisów,
b) prowadzi dokumentację dydaktyczną oraz
współdziała z administracją Zespołu w zakresie
funkcjonowania Liceum,
c) bada przyczyny opuszczania przez słuchaczy zajęć edukacyjnych i sporządza zestawienia frekwencji za okres miesiąca i semestru,
d) współdziała z nauczycielami uczącymi w tym oddziale.

3. Nauka w Liceum organizowana jest w systemie
semestralnym. Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale
tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego,
uwzględniającego także programy nauczania
przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

§ 8.
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Nauczanie języków obcych może być organi-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 16782 –

Rozdział 5
Słuchacze Liceum
§ 13.

Poz. ,1946
§ 16.

1. Wobec słuchaczy mogą być stosowane nagrody
i kary.

1. Rekrutacja słuchaczy do Liceum prowadzona jest
zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych i ustaleniami Małopolskiego Kuratora Oświaty.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub udzielenie kary
może złożyć opiekun oddziału, nauczyciel lub
przewodniczący samorządu słuchaczy.

2. Dyrektor Zespołu określa szczegółowe zasady rekrutacji i podaje w ofercie edukacyjnej Zespołu do
końca lutego każdego roku szkolnego.

a) pochwała nauczyciela, opiekuna oddziału i dyrektora Zespołu,
b) nagroda rzeczowa,
c) dyplom za szczególne osiągnięcia.

3. Kandydaci do Liceum muszą mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową i spełniać wymagania
określone w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych
można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15
lat..
4. Przyjęcia słuchaczy na semestry wyższe niż pierwszy dokonuje dyrektor Zespołu w oparciu o odrębne przepisy.
§ 14.

3. Rodzaje nagród:

4. Rodzaje kar:
a) upomnienie nauczyciela, opiekuna oddziału,
b) nagana dyrektora szkoły,
c) skreślenie z listy słuchaczy za rażące przekroczenie norm współżycia społecznego, systematyczne opuszczanie zajęć lekcyjnych i lekceważenie
obowiązków słuchacza.
5. Ponowne przyjęcie słuchacza, który został skreślony z listy słuchaczy może nastąpić po upływie co
najmniej jednego roku od daty skreślenia.

1. Słuchacz ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
zgodnie z podstawą programową ustaloną dla liceum ogólnokształcącego z zachowaniem zasad
bhp,
b) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
c) swobody wyrażania myśli i przekonań jeżeli nie
narusza dobra innych osób,
d) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
e) korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,
f) zgłaszania dyrekcji Zespołu, radzie samorządu
słuchaczy opinii, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw Liceum.
§ 15.
1. Słuchacz ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Liceum i Zespołu,
b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w § 9 ust. 2,
c) przedkładać opiekunowi oddziału usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych,
d) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
f) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 17.
1. Liceum używa pieczęci urzędowej okrągłej Zespołu
Szkół Zawodowych w Podegrodziu.
2. Liceum może posługiwać się tablicami i pieczęciami podłużnymi o treści: Zespół Szkół Zawodowych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 33-386
Podegrodzie 170.
3. Pieczęć podłużna może ponadto posiadać NIP,
REGON i telefon jednostki.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia statutu Zespołu.
§ 18. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 19.
1. Liceum jest jednostką budżetową.
2. Gospodarka finansowa i sprawozdawczość Liceum
prowadzona jest przez Zespół zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 20. Zmiany statutu są wprowadzane uchwałami Rady Pedagogicznej Zespołu.
§ 21. Uzupełnieniem statutu są regulaminy organów Liceum oraz zasady wewnątrzszkolnego systemu
oceniania, rekrutacji słuchaczy opracowane na podstawie odrębnych przepisów i przyjęte przez te organy.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz
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UCHWAŁA NR 379/XXXVII/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej
Na podstawie art. 5 c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz
art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty /t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami/, Rada Powiatu Nowosądeckiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. tworzy się trzyletnie
technikum uzupełniajace dla absolwentów zasadniczej
szkoły zawodowej o nazwie Technikum Uzupełniające
w Nawojowej, z siedzibą: 33-335 Nawojowa 348a.
§ 2. Technikum Uzupełniające włącza się do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

§ 4. Technikum Uzupełniającemu w Nawojowej nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 5. Organem prowadzącym Technikum Uzupełniające w Nawojowej jest Powiat Nowosadecki.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosadeckiego.
§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz

§ 3. Technikum Uzupełniające będzie funkcjonowało w oparciu o mienie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 379/XXXVII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 marca 2010 r.
Statut Technikum Uzupełniającego
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę: Technikum Uzupełniające
w Nawojowej, zwane dalej „Technikum”.
2. Technikum jest szkołą publiczną o trzyletnim cyklu
kształcenia, dla absolwentów zasadniczej szkoły
zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
3. Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą: 33-335 Nawojowa 348 a, zwanym dalej „Zespołem”.
4. Technikum kształci w zawodach określonych przez
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, zwany dalej
„Zarządem”, corocznie w zadaniach rekrutacyjnych. Wniosek o ustalenie zawodu składa do Zarządu dyrektor Zespołu zgodnie z art. 39 ust.5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/tj. Dz.U. nr 67, poz. 329 z 1996r. z późniejszymi
zmianami/, zwanej dalej „Ustawą”.
5. Kształcenie w Technikum prowadzone jest w formie stacjonarnej lub zaocznej. Formę kształcenia
ustala na wniosek dyrektora Zespołu Zarząd w zadaniach rekrutacyjnych.

6. Organem prowadzącym Technikum jest Powiat
Nowosądecki, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
§ 2.
1. Technikum realizuje cele i zadania określone
w ustawie i aktach wykonawczych wydanych na
jej podstawie.
2. Szczegółowe cele i zadania oraz sposób ich wykonania określa statut Zespołu.
3. Zapisy w statucie Zespołu w zakresie programu
wychowawczego i programu profilaktycznego nie
dotyczą słuchaczy Technikum.
4. Zapisy w statucie Zespołu związane z organizacją
i formami współdziałania z rodzicami/prawnymi
opiekunami w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki nie dotyczą rodziców/prawnych opiekunów słuchaczy.
Rozdział 2
Organy Technikum
§ 3.
1. Organami Technikum są:
a)
b)
c)

Dyrektor Zespołu
Rada Pedagogiczna Zespołu
Samorząd Słuchaczy

2. Wszystkie organy Technikum współdziałają ze sobą
w celu realizacji zadań statutowych Technikum.
3. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Zespołu, który:
a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swojej kompetencji,
b) zapewnia bieżącą wymianę informacji między
nimi,
c) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
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d) organizuje spotkania przedstawicieli organów
szkoły.
4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną Zespołu a
samorządem słuchaczy rozstrzyga dyrektor Zespołu.
5. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami
rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
§ 4.
1. Dyrektorem Technikum jest dyrektor Zespołu.
2. Zadania dyrektora określa statut Zespołu.
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Zespołu i samorządem
słuchaczy.
§ 5.
1. Radą Pedagogiczną Technikum jest Rada Pedagogiczna Zespołu.
2. Zadania i sposób działania Rady Pedagogicznej
określa statut Zespołu.
§ 6.
1. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze
Technikum.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu
określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami
słuchaczy.
3. Regulamin samorządu słuchaczy nie może być
sprzeczny ze statutem Technikum i Zespołu w części dotyczącej słuchaczy Technikum.
Rozdział 3
Organizacja Technikum
§ 7.
1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa
w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz
organizacji Technikum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.
2. Nauka w Technikum organizowana jest w systemie
semestralnym.
3. Kształcenie w Technikum może być prowadzone
w formie stacjonarnej lub zaocznej. Zajęcia ze słuchaczami w technikum kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni
w tygodniu. W Technikum kształcącym w formie
zaocznej:
a) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się
we wszystkich semestrach co dwa tygodnie
przez dwa dni,
b) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej
liczby godzin zajęć w semestrze,
c) organizuje się dwie konferencje instruktażowe
w czasie jednego semestru: pierwszą wprowa-

Poz. 1947
dzającą do pracy w semestrze, i drugą –
przedegzaminacyjną.
4. Organizację roku szkolnego określają odrębne
przepisy.
§ 8.

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
2. Liczba słuchaczy w oddziale w pierwszym roku
cyklu kształcenia wynosi co najmniej 35 słuchaczy.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, liczba słuchaczy w oddziale może
być niższa niż liczba określona w ust. 2. W przypadku braku zgody oddział nie może rozpocząć zajęć
dydaktycznych w danym roku szkolnym.
§ 9.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym
jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć określony w odrębnych przepisy.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji
Zespołu, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych w Technikum.
§ 10.
1. Słuchacze Technikum korzystają z sal dydaktycznych i biblioteki Zespołu na zasadach określonych
w statucie Zespołu.
2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach
mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, oraz przez pracowników
tych jednostek, na podstawie umowy zawartej
pomiędzy technikum a daną jednostką.
§ 11. Na niektórych zajęciach edukacyjnych mogą być obecne osoby nie będącą słuchaczami Technikum, które przygotowują się do egzaminu eksternistycznego za zgodą i na zasadach ustalonych przez
dyrektora Zespołu.
Rozdział 4
Nauczyciele i inni pracownicy
§ 12.
1. Nauczyciele i pracownicy Zespołu prowadzą zajęcia
edukacyjne i obsługę Technikum.
2. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników
określa statut Zespołu.
3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel opiekun wyznaczony przez dyrektora Zespołu, który w szczególności:
a) zapoznaje słuchaczy ze statutem Technikum, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania
określonymi na podstawie odrębnych przepisów,
b) prowadzi dokumentację dydaktyczną oraz
współdziała z administracją Zespołu w zakresie
funkcjonowania Technikum,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 16785 –

c) bada przyczyny opuszczania przez słuchaczy zajęć edukacyjnych i sporządza zestawienia frekwencji za okres miesiąca i semestru,
d) współdziała z nauczycielami uczącymi w danym
oddziale.
Rozdział 5
Słuchacze Technikum
§ 13.
1. Rekrutacja dla słuchaczy do Technikum prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do szkół publicznych i
ustaleniami Małopolskiego Kuratora Oświaty.
2. Dyrektor Zespołu określa szczegółowe zasady rekrutacji i podaje w ofercie edukacyjnej Zespołu do
końca lutego każdego roku szkolnego.
3. Kandydaci do Technikum muszą mieć ukończoną
zasadniczą szkołę zawodową i spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie przypadków, w których do
publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych
można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15
lat.
4. Przyjęcia słuchaczy na semestry wyższe niż pierwszy dokonuje dyrektor Zespołu w oparciu o odrębne przepisy.
§ 14.
1. Słuchacz ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
zgodnego z programem nauczania z zachowaniem zasad bhp,
b) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
c) swobody wyrażania myśli i przekonań jeżeli nie
narusza dobra innych osób,
d) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
e) korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,
f) zgłaszania dyrekcji Zespołu, radzie samorządu
słuchaczy opinii, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw Technikum.
§ 15. 1. Słuchacz ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Technikum i Zespołu,
b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w § 9 ust. 2,
c) przedkładać opiekunowi oddziału usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych,
d) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

Poz. 1947
f) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę.
§ 16.

1. Wobec słuchaczy mogą być stosowane nagrody
i kary.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub udzielenie kary
może złożyć opiekun oddziału, nauczyciel lub
przewodniczący samorządu słuchaczy.
3. Rodzaje nagród:
a) pochwała nauczyciela, opiekuna oddziału i dyrektora Zespołu,
b) nagroda rzeczowa,
c) dyplom za szczególne osiągnięcia.
4. Rodzaje kar:
a) upomnienie nauczyciela, opiekuna oddziału,
b) nagana dyrektora szkoły,
c) skreślenie z listy słuchaczy za rażące przekroczenie norm współżycia społecznego, systematyczne opuszczanie zajęć lekcyjnych i lekceważenie
obowiązków słuchacza.
5. Ponowne przyjęcie słuchacza, który został skreślony z listy słuchaczy może nastąpić po upływie co
najmniej jednego roku od daty skreślenia.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 17.
1. Technikum używa pieczęci urzędowej okrągłej
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Nawojowej.
2. Technikum może posługiwać się tablicami i pieczęciami podłużnymi o treści: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechniku
Uzupełniające 33-335 Nawojowa 348 a.
3. Pieczęć podłużna może ponadto posiadać NIP,
REGON i telefon jednostki.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu Zespołu.
§ 18. Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 19.
1. Technikum jest jednostką budżetową.
2. Gospodarka finansowa Technikum prowadzona
jest przez Zespół zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 20. Zmiany statutu są wprowadzone uchwałami Rady Pedagogicznej Zespołu.
§ 21. Uzupełnieniem statutu są regulaminy organów Technikum i zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania opracowane na podstawie odrębnych
przepisów i przyjęte przez te organy.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz

1947
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Poz. 1948,1949

1948
1948

UCHWAŁA NR XXXIX/438/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajĉć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych prowadzonych bezpoņrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze w szkołach oraz dla nauczycieli, którzy funkcje kierownicze pełnią w ich zastĉpstwie.
Na podstawie art. 42 ust 6 i 7 pkt 2, art 91 d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
L.p

Funkcja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin
Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin
Dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły
Wicedyrektor

9.
10.
11.

Kierownik przedszkola
Kierownik przedszkola
Kierownik przedszkola

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono wymienione niżej funkcje kierownicze w szkołach oraz nauczycielom pełniącym te funkcje w ich zastępstwie obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z
uczniami lub na ich rzecz do ustalonego w poniższej tabeli
tygodniowego obowiązkowego wymiaru

Ilość oddziałów
1-2
3 i więcej
do 4
6
7-8
9 - 15
16 i więcej

1
2
3 i więcej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/176/2005 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz
dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
w szkołach.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
7
6
8
7
6
4
2
zwiększony o 4 godz od wymiaru dyrektora
20
18
16

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010
roku.
Wiceprzewodniczący Rady:
mgr inż. Antoni Mazur

1948

1949
1949

UCHWAŁA NR XLVI/593/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajĉć dla dyrektorów
i wicedyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych
i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminĉ Chełmiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006r. Nr 97 , poz. 674 ze zmianami/
Rada Gminy Chełmiec uchwala co następuje:
§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły obniża się tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
określonych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do liczby
godzin wyszczególnionych poniżej, z uwzględnieniem
liczby oddziałów szkolnych:
1) Dyrektor szkoły liczącej:
a) 6 oddziałów – 8 godzin,
b) od 7 – 11 oddziałów – 6 godzin,
c) od 12 – 16 oddziałów – 5 godzin,
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d) od 17 oddziałów – 3 godziny.
2) Wicedyrektor szkoły liczącej:
a) od 12 – 16 oddziałów – 12 godzin,
b) od 17 oddziałów – 10 godzin.
2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dla:

Poz. 1949,1950,1951

wisk kierowniczych w szkołach oraz dla pedagogów.
2.Uchwała Nr XXVI / 246 / 2004 Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Chełmiec.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) pedagogów szkolnych - 24 godziny,
2) logopedów - 24 godziny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Tracą moc uchwały: 1.Uchwała Nr XX/168 /
2004 Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004r.
w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin
dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i innych stano-

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 września
2010r.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek

1949

1950
1950

UCHWAŁA NR XLVI/594/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych

Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004r. nr 256
poz. 2572 ze zmianami / oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r.
Nr
256,
poz.
2572
ze
zmianami/
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr X / 59 /99 Rady Gminy Chełmiec
z dnia 22 kwietnia 1999r. w sprawie przekształcenia
Szkół
Podstawowych
zmienionej
uchwałami:
Nr XLVIII/403/2002 Rady Gminy Chełmiec z dnia
6 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przekształcenia
Szkół
Podstawowych,
Nr XXXVII/344/2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych wprowadza się
następujące zmiany: 1. W § 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Marcinkowice z wyłączeniem numerów

domów: 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 30, 41, 44, 53, 56, 61,
67, 68, 71, 73, 82, 100, 103, 111, 119, 148, 162, 171, 180,
192, 199, 202, 203, 268, 287, 290, 291, 300, 343, 345, 368,
371, 379, 401, 403, 424, 443.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 września 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek

1950

1951
1951

UCHWAŁA NR XL/301/2010
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie okreņlenia rodzaju ņwiadczeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 art. 91 b ust. 1 i art. 91
d 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.),
art.18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Gródku
n/Dunajcem u c h w a l a co następuje:

Określone są w planach finansowych poszczególnych
jednostek oświatowych.

§ 1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku kalendarzowym
wynoszą 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

§ 4. Środkami finansowymi, o których mowa
w § 2 dysponuje dyrektor szkoły - ponosi on również
pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 2. Kwota naliczonego odpisu na dany rok kalendarzowy przekazywana jest na rachunek szkoły.
§ 3. Środki funduszu nie wykorzystane w danym
roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
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§ 5.
1. Do korzystania z funduszu uprawnieni są:
1) nauczyciele czynni po roku pracy zatrudnieni
w wymiarze co najmniej ½ etatu w szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek n/Dunajcem,
2) nauczyciele emeryci i renciści.
2. Z funduszu mają prawo korzystać nauczyciele którzy:
1) leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby,
2) wymagają rehabilitacji,
3) korzystają z leczenia szpitalnego,
§ 6.
1. Pomoc udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej
i przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym.
2. Kwota przyznanych świadczeń w ramach pomocy
zdrowotnej nie może przekroczyć środków przyznanych na pomoc zdrowotną danej szkoły.
§ 7. Wysokość jednorazowej zapomogi uzależniona
jest od indywidualnej sytuacji zdrowotnej i materialnej
pracownika oraz kosztów leczenia i wynosi:
1. w przypadku chorób przewlekłych lub ciężkich, leczenia szpitalnego w wysokości do 1.000,00 zł,
2. w przypadku pozostałych chorób w wysokości do
500,00 zł,
§ 8. Wnioski o przyznanie zapomogi składać może:
1) zainteresowany nauczyciel
2) dyrektor szkoły
3) związki zawodowe,
4) rada pedagogiczna
5) opiekun zainteresowanego, jeżeli nauczyciel nie jest
zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie

Poz. 1951
§ 9.

1. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy składać do
dyrektora szkoły. Wzór wniosku stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek musi być poparty zaświadczeniem lekarskim
lub kartą leczenia szpitalnego w razie pobytu nauczyciela w szpitalu.
3. Wnioski opiniuje i analizuje komisja trzy osobowa
powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
4. Wnioski dla nauczycieli zatwierdza dyrektor danej
szkoły, a dla dyrektora wójt gminy
5. Z posiedzenia komisji sporządzany jest pisemny protokół
6. Członkowie komisji składają oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych osób ubiegających się
o przyznanie pomocy zdrowotnej.
§ 10.
1. Wnioski rozpatrywane są dwa razy do roku ( czerwiec,
październik).
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski
rozpatrywane są w innym terminie.
3. Wnioski, które nie zawierają pełnej dokumentacji
pozostają bez rozpatrzenia.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Wiesław Matusik
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Poz. 1951
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/301/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 24 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Wiesław Matusik
1951
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1952
1952

UCHWAŁA NR XLVIII/257/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla
dyrektorów, wicedyrektorów w przedszkolu i szkołach podporządkowanych Radzie Miejskiej w Grybowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42
ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 i pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dla:
1. Dyrektorów szkół podstawowych liczących:
1) 7-8 oddziałów - 8 godzin
2) 9-16 oddziałów - 5 godzin
3) 17 i więcej oddziałów - 4 godziny
2. Wicedyrektorów szkół podstawowych liczących:
1) 12-16 oddziałów - 9 godzin
2) 17 i więcej oddziałów - 7 godzin
3. Dyrektora Gimnazjum liczącego:
1) 7- 8 oddziałów - 8 godzin
2) 9- 16 oddziałów - 4 godziny
3) 17 i więcej - 3 godziny

6. Pedagogów szkolnych - 25 godzin
7. Psychologów, logopedów - 24 godziny
8. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może zwolnić Dyrektora Szkoły, Przedszkola w części lub
całości od realizacji tygodniowego wymiaru godzin
określonego w § 1 jeżeli warunki funkcjonowania
szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora lub wynika z organizacji szkoły.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/254/2002 Rady
Miejskiej w Grybowie z dnia 11 marca 2002r w sprawie
ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów w przedszkolu i szkołach podporządkowanych Radzie Miejskiej w Grybowie, uchwała
Nr XX/91/2008 Rady Miejskiej w Grybowie zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów w przedszkolu
i szkołach podporządkowanych Radzie Miejskiej w Grybowie.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Grybów.

4. Wicedyrektora Gimnazjum liczącego:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010r.

1) 12- 16 oddziałów - 9 godzin
2) 17 i więcej - 7 godzin
5. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Grybowie
liczącego:

1952

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Obrębski

1) do 4 oddziałów - 10 godzin
2) 5-6 oddziałów - 8 godzin
1953

1953

UCHWAŁA NR XLVIII/258/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich na obszarze Miasta Grybowa na cele nie
związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 40 ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska
w Grybowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich na obszarze miasta Grybowa,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Grybów. Stawki
opłat obejmują roboty prowadzone w pasie drogowym
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,

umieszczeniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej
oraz obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego oraz
utrzymaniem i ochroną dróg.
§ 2.
1. Stawki opłat za zajęcie 1 m2 jezdni pasa drogowego
za każdy dzień ustala się w wysokości:
1) za zajęcie jezdni do 20 % szerokości – 3.00 zł
2) za zajęcie jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości
– 5.00 zł
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3) za zajęcie jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni 8.00 zł
2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 2 stosuje się także do
chodników, poboczy, zatok postojowych dla autobusów, ciągów pieszych ścieżek rowerowych, a dla innych elementów pasa drogowego ustala się stawkę
określona w ust. 1 pkt. 1.
3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa
drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3. Stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa
drogowego drogi miejskiej zajęte przez rzut poziomy
urządzeń infrastruktury technicznej za każdy rok określa
się w wysokości:
1) w obszarze zabudowanym - 30,00 zł

Poz. 1953,1954,1955

2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów - 0,50 zł
3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,0 zł
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni
mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub
urządzenia mniejszego niż 1m2 stosuje się stawki takie
jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/84/2004 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
miejskich na obszarze Miasta Grybowa na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Grybów.

2) poza obszarem zabudowanym – 20,00zł
3) na obiekcie mostowym – 115,00 zł
§ 4. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi
miejskiej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego, usługowego lub innych za każdy dzień
zajęcia ustala się w wysokości:

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Obrębski

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł
1953

1954
1954

UCHWAŁA NR XLIX/347/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Krynicy-Zdroju i uchwalenia
statutu tej jednostki
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 3 w związku z art. 9
i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1
pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje;
§ 1. W uchwale Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład
Wodociągów i Kanalizacji” w Krynicy-Zdroju i uchwalenia statutu tej jednostki, wprowadza się następujące
zmiany:
1) użytą w różnych przypadkach nazwę „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą : „Gmina Krynica –Zdrój Zakład Wodociągów i Kanalizacji”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Wyposaża się Zakład
w mienie, służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków; stanowiące własność Gmi1954

ny, a także podlegające nabyciu od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o.
w Krynicy-Zdroju oraz mienie, które Zakład wytworzy
lub nabędzie w związku z realizacją „Programu wodno-ściekowego Gminy Krynica-Zdrój”, a także w ramach własnej działalności statutowej”.
3) w załączniku do uchwały w § 3 ust. 3 otrzymuje
brzmienie: „Zakład może używać nazwy skróconej
w brzmieniu „Zakład Wodociągów i Kanalizacji”,
w szczególności w treści pieczątek.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju:
Małgorzata Półchłopek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 16792 –

Poz. 1955
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UCHWAŁA NR XLVII/ 297/2010
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Łabowa
Działając na podstawie art.90f ustawy z dnia
7 września 1991roku o systemie oświaty ( t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i art. 18 ust.2
pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym ( t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala Regulamin określający udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/189/05 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łabowa
(Dz. U. Woj. Małop. Nr 231,poz.1546).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 kwietnia 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/ 297/2010
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 marca 2010 r.
REGULAMIN Udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Łabowa
I Postanowienia wstĉpne:
§ 1. Regulamin określa rodzaje, kryteria, formy,
warunki, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym a także ustalania stypendium
szkolnego w zależności od sytuacji uczniów i ich rodzin oraz okoliczności wymienionych w art.90b ust.1
ustawy o systemie oświaty.
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
może być udzielana jako:
1) stypendium szkolne
2) zasiłek szkolny.
II Uprawnieni do otrzymania stypendium szkolnego:
§ 3. Stypendium szkolne przysługuje:
1)

uczniom szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy – o systemie
oświaty a także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku
szkolnego.

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do
czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie w szczególności
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
§ 4.
1) Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi który
otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust.2.
2) Uczeń który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości która
łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
w okresie roku szkolnego dwudziestokrotnej kwoty
o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich ,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
3) Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy
o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
§ 5. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby o których mowa w §3 znajdujące się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego.
III. Formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 6.
1. Stypendium szkolne może być realizowane w formie:
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1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
w tym szczególności zakup podręczników
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania uczniów ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
4) świadczenia pieniężne jeżeli Wójt uzna że udzielenie stypendium w formach o których mowa
w pkt1 i 2 a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie o której mowa
w pkt3 nie jest możliwe natomiast w przypadku
słuchaczy kolegiów o których mowa w pkt1-3
nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej
lub kilku formach jednocześnie.
§ 7. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka
razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
IV. Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania
i cofania ņwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 8. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej.
§ 9.

Poz. 1955
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z zastrzeżeniem ust.3

3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne
dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada
się:
1) zaświadczeniu o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ,
2) oświadczeniu o osiąganym dochodzie na osobę
w rodzinie uprawnionego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół
w Łabowej w terminie do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.
5. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w miejscu
określonym w ust.4 w terminie nie dłuższym niż 2
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
6. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, może być złożony po
upływie terminu, o którym mowa w pkt4.
§ 11. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
zawiera:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców ,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) informacje o zdarzeniu losowym uzasadniającym
przyznanie zasiłku potwierdzone dokumentami
stwierdzającymi fakt przejściowo trudnej sytuacji
materialnej rodziny.
§ 12.
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu .

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym są przyznawane na:

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników
służb społecznych lub ośrodka o którym mowa
w §3 pkt2.

3. Formularze wniosków o przyznanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
można pobierać w siedzibie Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół w Łabowej.

2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie
podlegają opłacie skarbowej.
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
§ 10.
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) rodzaj świadczenia o jakie ubiega się wnioskodawca oraz pożądana formę świadczenia,
2. Do wniosku o udzielanie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów z

§ 13.
1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący
stypendium szkolne są zobowiązani do niezwłocznego pisemnego powiadomienia wójta o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora
szkoły, kolegium lub ośrodka w przypadku gdy dyrektor dowie się o ustaniu przyczyn przyznania
stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę jego przyznania.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz
termin zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
§ 14. Od decyzji o przyznaniu stypendium pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy
przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.
V. Wysokoņci stypendium oraz okresy płatnoņci pomocy materialnej o charakterze socjalnym .
§ 15.
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawiająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota
o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr
64 poz. 593 z późn. zm.)
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy o której mowa w
ust.1 z tym ,że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o których mowa w art.
90c ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
3. Stypendium szkolne miesięcznie nie może być
niższe niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. – o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139
poz. 992 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w wymienionym wyżej zapisie ustawy.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności
kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2008 r oku o świadczeniach rodzinnych .
5. Wysokość stypendium na dany rok szkolny różnicuje się w zależności od miesięcznego dochodu
netto na osobę w rodzinie w następujący sposób:
1) jeśli dochód ten nie przekracza 100 zł., stypendium przyznaje się w pełnej wysokości ustalonej przez Wójta na dany okres roku szkolnego,
2) jeśli dochód wynosi powyżej 100 zł. stypendium
wynosi 80% pełnej wysokości.
§ 16.
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
dłuższy niż od września do czerwca w danym roku
szkolnym a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecz-
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nych – na okres nie dłuższy niż od października do
czerwca w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga stypendium szkolne może być realizowane
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie
dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art.6
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2008r.
o świadczeniach rodzinnych a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów jeżyków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty.
3. Wnioski i przyznanie zasiłku szkolnego rozpatruje
komisja w składzie :
1) Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Łabowej – przewodniczący komisji,
2) Przedstawiciel Urzędu Gminy – Członek Komisji
3) Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej –
Członek Komisji
4. Komisja proponuje wysokość zasiłku szkolnego w
zależności od sytuacji materialnej w której znalazł
się uczeń lub słuchacz..
5. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie zasiłku
szkolnego według potrzeb, nie rzadziej niż jeden
raz na trzy miesiące.
6. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:
1) do dnia 15 grudnia – za okres od 1 września do
31 grudnia;
2) do dnia 15 czerwca – za okres od 1 stycznia do
30 czerwca
7. Terminy wskazane w ust.7 mogą ulec przesunięciu
w przypadku nie otrzymania dotacji w terminie
uniemożliwiającym ich dotrzymanie.
8. Stypendium szkolne jest wypłacane rodzicom
ucznia, prawnym opiekunom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi w następujący
sposób: w kasie Banku Spółdzielczego w Łabowej
lub przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez wnioskodawcę.
VI. Postanowienia końcowe
§ 17. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy
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Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy
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Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy
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UCHWAŁA NR NR XLVII/298/2010
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmiany statutu Oņrodka Pomocy Społecznej w Łabowej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku
Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493)
Rada Gminy Łabowa uchwala co następuje :

1) w § 8 dodaje się pkt. 8, który otrzymuje brzmienie:
„ 8. Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łabowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uchwalonego Uchwałą Nr XX/135/04 Rady Gminy
Łabowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

1956

1957
1957

UCHWAŁA NR 18/2010
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 19 marca 2010 r.
zmiany uchwały nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r w sprawie przyznawania ņrodków na
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm. ), art. 70a
ust.1w związku z art. 91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela ( t.j. 2006 Dz.U. Nr 97 poz.
647 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego
dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych
środków ( Dz.U. Nr 46 z 2002r. poz. 430) po zasięgnięciu
opinii związków zawodowych nauczycieli

ków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonuje się następujących zmian:
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala się maksymalną kwotę dofinansowania
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia w wysokości 800 zł za semestr, która obowiązuje w 2010 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010
r.

Rada Gminy Łącko uchwala, co nastĉpuje:

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku:
Henryk Czepielik

§ 1. W uchwale nr 20/2009 Rady Gminy Łącko
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyznawania środ1957

1958
1958

UCHWAŁA NR XLIV/633/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierp-
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nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co
następuje:
§ 1.
1) Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
435 012,00 zł, w tym:
-- dochody bieżące o kwotę - 435 012,00 zł,
-- dochody majątkowe o kwotę - 0,00 zł
oraz zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
435 012,00 zł, w tym:
-- dochody bieżące o kwotę - 435 012,00 zł,
-- dochody majątkowe o kwotę - 0,00 zł - jak w załączniku Nr 1.
2) Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę
115 450,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok
2010 o kwotę 115 450,00 zł - jak w Załączniku Nr 2.
3) Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
-zmniejszenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 115 450,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zmniejszenie o kwotę
0,00 zł,
-zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
115 450,00 zł, w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 - zwiększenie o kwotę 0,00 zł.
§ 2. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok - jak w Załączniku Nr 3.
§ 3. Wprowadza się w Uchwale Budżetowej Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok
Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r. zmiany polegające
na:
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1) nadaniu nowego brzmienia:
a) załącznikowi Nr 9 (Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne) - zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały,
b) załącznikowi Nr 10 (Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z MRPO, EFRR, PROW na lata
2010-2012) - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
2) dotychczasowy zapis § 13 otrzymuje brzmienie:
„W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu
4 000 000,00 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji
do kwoty 200 000,00 zł,
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do
kwoty 250 000,00 zł”.
§ 4. Budżet po zmianach wynosi:
dochody
przychody
wydatki
rozchody
deficyt

55 446 040,54 zł
18 864 153,46 zł
71 066 392,15 zł
3 243 801,85 zł
15 620 351,61 zł

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:
Stanisław Sułkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/633/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 24 maja 2010 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok
Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

758

75814

2030

2870
bieżące

majątkowe

Plan przed
zmianą
5
bieżące
12 186 326,00

Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych
z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Różne rozliczenia finansowe
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Dotacja z budżetu państwa dla gmin
uzdrowiskowych
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zwiększenie

6

7

Plan po zmianach
(5+6+7)
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55 446 040,54
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0,00

0,00

22 851 584,59

majątkowe
razem:
23 505 251,90
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych
21 844 081,90
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
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Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok
Lp.

Dział

Zadanie
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Rozdział 60013 - Drogi publiczne
wojewódzkie
W tym:
inwestycje
1. Uporządkowanie ruchu
w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa
- etap I
2. Przebudowa chodników przy
drodze wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna w Powroźniku
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Wykup gruntów
Rozdział 60014 - Drogi publiczne
powiatowe
W tym:
inwestycja
1. Przebudowa dróg powiatowych
2. Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1517 K Żegiestów-SzczawnikMuszyna km 4+200-7+500
Rozdział 60016 - Drogi publiczne
gminne
W tym:
inwestycje
1. Przystosowanie dróg gminnych
do funkcji trasy rowerowej Muszyna-Krynica
2. Remont, przebudowa i budowa
drogi gminnej K 292895 - Szczawnik
3. Sulin – Muszyna – Żegiestów
most współpracy i rozwoju pogranicza
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
4. Budowa drogi gminnej w Powroźniku w połączeniu z funkcją
trasy rowerowej
5. Budowa ulicy łączącej ul. Rolanda
z ul. Ogrodową w Muszynie
6. Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowiskowej
Gminy Muszyna-Przygotowanie
strefy aktywności gospodarczej
"Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny
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w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
7. Kładka graniczna na rzece Poprad
Andrzejówka - Mały Lipnik
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
8. Budowa centralnego deptaka
uzdrowiskowego ŻegiestowaZdroju na odcinku droga poniżej
willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz
rozbudowa przestrzeni publicznej
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
10. Przebudowa odcinka 0+0000+800 drogi gminnej ul. Leśna w
Muszynie
11. Budowa drogi osiedle "Polna" w
Muszynie
12. Przebudowa i budowa drogi
gminnej Milik-Szczawnik K292893
13. Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Szczawniku
14. Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Andrzejówce
zakupy inwestycyjne
1. Zakup wiat przystankowych
Rozdział 60095 - Pozostała działalnoņć
W tym:
inwestycja
1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny
TURYSTYKA
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
W tym:
inwestycja
1. Budowa zespołu basenów
w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno – rekreacyjnej Uzdrowiska w celu
zwiększenia ruchu turystycznego
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
2. Budowa krytych basenów (projekt)
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Wyposażenie basenów
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Rozdział 63095 - Pozostała działalnoņć
W tym:
inwestycja
1. Place zabaw
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
W tym:
inwestycja
1. Rekonstrukcja budynku zajazdu
na terenie Zespołu Dworskiego
w Muszynie
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
2. Modernizacja systemów grzewczych w budynkach publicznych
Gminy Muszyna dla ograniczenia
emisji zanieczyszczeń na obszarze
ochrony uzdrowiskowej
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Wykup nieruchomości
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 - Urzĉdy gmin
(miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
zakupy inwestycyjne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże
pożarne
W tym:
inwestycja
1. Budowa garażu OSP MuszynaFolwark
2. Wymiana stolarki okiennej i bram
garażowych w budynku remizy OSP
w Żegiestowie
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
W tym:
inwestycje
1. Budowa nowego budynku dla
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Złockiem jako końcowy element
reformy sieci szkół w gminie Muszyna
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
2. Budowa Sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Żegiestowie
3. Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie

– 16808 –

Poz. 1958

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00
50 000,00
2 724 454,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

50 000,00
50 000,00
2 724 454,72

2 724 454,72

0,00

0,00

2 724 454,72

1 719 454,72

0,00

0,00

1 719 454,72

1 629 454,72

0,00

0,00

1 629 454,72

1 629 454,72

0,00

0,00

1 629 454,72

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

1 005 000,00
1 005 000,00
76 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 005 000,00
1 005 000,00
76 000,00

76 000,00

0,00

0,00

76 000,00

76 000,00

0,00

0,00

76 000,00

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

3 922 677,46

-115 450,00

0,00

3 807 227,46

3 922 677,46

-115 450,00

0,00

3 807 227,46

3 922 677,46

-115 450,00

0,00

3 807 227,46

3 256 327,46

0,00

0,00

3 256 327,46

3 256 327,46

0,00

0,00

3 256 327,46

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

VII

VIII

853

900

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
4. Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Złockiem - program
"Radosna szkoła"
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalnoņć
W tym:
inwestycja
1. Internet szansą dla zagrożonej
wykluczeniem cyfrowym młodzieży
Gminy Muszyna
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Rozdział 90001 - Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
W tym:
inwestycje
1. Uporządkowanie sieci wodnokanalizacyjnej w centrum Muszyny
2. Kanalizacja sanitarna i wodociąg
obwodnica ul. Kościelnej w Muszynie
3. Kanalizacja sanitarna i wodociąg
Złockie-Pomirki
4. Sieć kanalizacji sanitaranej
w Andrzejówce i Żegiestowie wraz
z przykanalikami
5.Rozbudowa systemu gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Muszynaetap I
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
6. Rozbudowa systemu gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Muszynaetap II
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
W tym:
inwestycja
1. Punkt sortowania odpadów komunalnych
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
W tym:
inwestycje
1. Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie
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w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
2. Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
3. Zagospodarowanie uzdrowiska
Złockie
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
W tym:
inwestycja
1.Słoneczna Małopolska - instalacja
kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych Zadanie I /dotowane z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/
2.Słoneczna Małopolska - instalacja
kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych Zadanie II /dotowane z SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy/
3. Program budowy kolektorów
słonecznych w gospodarstwach
indywidualnych
Rozdział 90015 - Oņwietlenie ulic,
placów i dróg
W tym:
inwestycje
1. Oświetlenie ulic Piłsudskiego
i Pułaskiego
2. Uporządkowanie sieci oświetleniowej centrum Muszyny
5. Oświetlenie Jasieńczyk
Rozdział 90095 - Pozostała działalnoņć
W tym:
zakupy inwestycyjne
1. Zakup samochodu dostawczego
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - Domy i oņrodki
kultury, ņwietlice i kluby
W tym:
inwestycje
1. Odnowa centrum wsi Powroźnik
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w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
2. Odnowa centrum wsi Jastrzębik
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
3. Budowa Muszyńskiego Centrum
Kultury i Współpracy Międzynarodowej
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami
W tym:
inwestycje
1. Rewitalizacja zespołu zamkowego
2. Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
W tym:
inwestycje
1. Wielofunkcyjne ogólnodostępne
boisko sportowe dla dzieci i młodzieży - Orlik
2. Wielofunkcyjne ogólnodostępne
boiska sportowe dla dzieci i młodzieży Orlik plus schemat II
/przyszkolne bezpieczne nawierzchnie/
3. Wielofunkcyjne ogólnodostępne
boisko sportowe dla dzieci i młodzieży w Powroźniku
4. Budowa hali sportowowidowiskowej /projekt/
5. Budowa ogólnodostępnego lodowiska
6. Obiekty sportowe
RAZEM:
W tym:
inwestycje
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
zakupy inwestycyjne
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WPI 2010 r.
Lp.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Nazwa zadania

Kompleksowe
turystyczne zagospodarowanie strefy
uzdrowiskowej
Gminy Muszyna
- Przygotowanie
strefy aktywnoņci
gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy
uzdrowiskowej
Muszyny

Cel
programu

Jednostka
realizująca

Infrastruktura
sportowo rekreacyjna służąca
mieszkańcomi
turystom

Urząd
Miasta
i Gminy
Uzdrowiskowej
Muszyna

Lata realizacji

Limit wydatków z budżetu
gminy

Poniesione
nakłady do
31-12-2009

Limit wydatków
z budżetu
gminy rok
2010

Limit wydatków
z budżetu
gminy rok
2011

Limit wydatków
z budżetu
gminy rok
2012

2005

2010

7 754 820,13

883 160,75

6 871 659,38

0,00

0,00

2006

2010

12 731 903,67

4 265 464,55

8 466 439,12

0,00

0,00

2006

2010

Modernizacja traktu
spacerowego na
prawym brzegu
Popradu na koronie
wału przeciwpowodziowego wraz z
budową oświetlenia
parkowego (tj. wzdłuż
ul. Piłsudskiego i
Pułaskiego)
Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w
Muszynie /K 292946/
(wymiana nawierzchni,wymiana i budowa
oświetlenia, wymiana
elementów małej
architektury) - Modernizacja wlotowej
drogi prowadzącej do
dzielnicy uzdrowiskowej (Al. Zdrojowej) wraz z kompleksową rewitalicją
zieleni przy pijalni
Antoni
Budowa traktu pieszo
jezdnego (ścieżki
ruchowej) pomiędzywałem p. powodziowym, a strefą
uzdrowiskową element trasy rowerowej
Modernizacja traktu
spcerowego na
lewym brzegu
Popradu na koronie
wału przeciwpowodziowego wraz z
budową oświetlenia
parkowego (Al.
Zdrojowa) wraz z
modernizacją drogi
prowadzącej do
obiektów sanatoryjnych (ul. Mściwujewskiego) oraz ścieżek
ruchowych na terenie
"Zagajnika Zapopradzie" wraz z rewitalizacją zieleni
Wodociąg wody
mineralnej

1.A

Centrum rekreacji i
wypoczynku - etap II
- baseny

1.A.1

Centrum rekreacji i
wypoczynku - etap II baseny

Infrastruktura
sportowo rekreacyjna służąca
mieszkańcomi
turystom

12 731 903,67

4 265 464,55

8 466 439,12

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
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2

Trasa rowerowa
Dolina Muszynki

2.1

Przystosowanie dróg
gminnych do funkcji
trasy rowerowej
Muszyna - Krynica

3

Program "GRANICA"
poprawa polsko
słowackiej dostĉpnoņci komunikacyjnej

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

Infrastruktura
sportowo rekreacyjna służąca
mieszkańcomi
turystom

Rozwój
transgranicznej
infrastruktury
drogowej

Uporządkowanie
ruchu w centrum
Muszyny, droga
odbarczająca w
kierunku granicy
państwa - etap I
Uporządkowanie
ruchu w centrum
Muszyny, droga
odbarczająca w
kierunku granicy
państwa - etap II
Przebudowa odcinka
0+000 - 0+800 drogi
gminnej ul. Leśna w
Muszynie
Sulin - Muszyna Żegiestów most
współpracy i rozwoju
pogranicza
Kładka graniczna na
rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik

Modernizacja infrastruktury drogowej
gminy Muszyna

Służaca
mieszkańcom
dobrze
rozwinięta
podstawowa
infrastruktura
drogowa

Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1517 K
Żegiestów-SzczawnikMuszyna km 4+2007+500
Przebudowa chodników przy drodze
wojewódzkiej nr 971
Krynica-Muszyna w
Powroźniku
Budowa drogi osiedle
"Polna" w Muszynie
Przebudowa i budowa drogi gminnej
Milik - Szczawnik K
292893
Budowa mostu na
potoku Jastrzębik w
Muszynie ul. Polna
Kładka pieszojezdna
Muszyna - Folwark
Remont, przebudowa
i budowa drogi
gminnej K 292895 Szczawnik
Budowa drogi
gminnej w Powroźniku w połączeniu z
funkcją trasy rowerowej

5.A

Budowa i rozbudowa
systemu gospodarki
wodnoņciekowej w
gminach Związku
Gmin "Perły Doliny
Popradu"
- zakres gminy
Muszyna

5.A.1

Sieć kanalizacji
sanitarnej w Andrzejówce i Żegiestowie
wraz z przykanalikami

Służaca
mieszkańcom
dobrze
rozwinięta
podstawowa
infrastruktura
wodnościekowa
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Poz. 1958

2007

2012

2 124 100,00

109 100,00

15 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2007

2012

2 124 100,00

109 100,00

15 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2008

2012

8 339 734,51

459 734,51

1 750 000,00

5 465 000,00

665 000,00

2008

2012

1 085 628,62

385 628,62

500 000,00

100 000,00

100 000,00

2011

2012

1 000 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

2010

2012

180 000,00

0,00

50 000,00

65 000,00

65 000,00

2009

2011

3 005 783,75

5 783,75

1 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2009

2011

3 068 322,14

68 322,14

200 000,00

2 800 000,00

0,00

2007

2013

17 110 085,45

340 085,45

2 030 000,00

8 020 000,00

720 000,00

2009

2013

6 421 468,00

11 468,00

210 000,00

100 000,00

100 000,00

2007

2010

479 504,39

79 504,39

400 000,00

0,00

0,00

2008

2012

1 248 184,51

48 184,51

200 000,00

500 000,00

500 000,00

2008

2011

6 048 899,48

48 899,48

200 000,00

5 800 000,00

0,00

2011

2012

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

2008

2012

156 803,93

56 803,93

0,00

50 000,00

50 000,00

2008

2011

2 338 365,14

18 365,14

820 000,00

1 500 000,00

0,00

2009

2012

316 860,00

76 860,00

200 000,00

20 000,00

20 000,00

2008

2012

3 929 237,13

99 237,13

690 000,00

1 820 000,00

1 320 000,00

2008

2010

219 237,13

99 237,13

120 000,00

0,00

0,00
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5.A.2
5.A.3

5.A.4

5.A.5

5.A.6

5.A.7

5.B

5.B.1

5.C

5.C.1

6

6.1

6.2

6.A

Kanalizacja sanitarna
wsi Wojkowa
Indywidualne oczyszczalnie ścieków
Muszyna Podzilne
Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej
Muszyna Złockie
Kanalizacja sanitarna
i wodociąg obwodnica ul.Kościelnej w
Muszynie
Kanalizacja sanitarna
i wodociąg Złockie Pomirki
Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Muszynie
Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy
Transgranicznej
Polska Republika
Słowacka 2007 - 2013
projekt:Ochrona
Dorzecza Granicznej
Rzeki Poprad Poprzez
Realizacjĉ Wspólnego
Projektu WodnoKanalizacyjnego
Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (Pl)
Oraz Združenia Obcí
Mikroregionu Minčol
(Sk) - Rozbudowa
systemu gospodarki
wodno-ņciekowej
gminy Muszyna etap
I
Rozbudowa systemu
gospodarki wodnościekowej gminy
Muszyna etap I
Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy
Transgranicznej
Polska Republika
Słowacka 2007 - 2013
projekt:Ochrona
Dorzecza Granicznej
Rzeki Poprad Poprzez
Realizacjĉ Wspólnego
Projektu WodnoKanalizacyjnego
Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (Pl)
Oraz Združenia Obcí
Mikroregionu Minčol
(Sk) - Rozbudowa
systemu gospodarki
wodno - ņciekowej
gminy Muszyna etap II
Rozbudowa systemu
gospodarki wodno ściekowej gminy
Muszyna - etap II

Kultura

Służaca
mieszkańcom
dobrze
rozwinięta
podstawowa
infrastruktura
wodnościekowa

Służaca
mieszkańcom
dobrze
rozwinięta
podstawowa
infrastruktura
wodnościekowa

Wzmocnienie
potencjału
kulturalnego
gminyi
ochrona
dziedzictwa
kulturowego

Rewitalizacja zespołu
zamkowego
Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i
Współpracy Międzynarodowej

Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy
Transgranicznej
Polska Republika
Słowacka 2007 - 2013

Wzmocnienie
potencjału
kulturalnego
gminyi
ochrona
dziedzictwa
kulturowego
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Poz. 1958

2011

2012

400 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

2011

2012

40 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

2011

2012

1 000 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

2010

2011

920 000,00

0,00

420 000,00

500 000,00

0,00

2010

2012

1 150 000,00

0,00

150 000,00

500 000,00

500 000,00

2011

2012

200 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2006

2010

2 329 672,16

1 801 272,16

528 400,00

0,00

0,00

2006

2010

2 329 672,16

1 801 272,16

528 400,00

0,00

0,00

2007

2012

15 245 948,98

245 948,98

2 550 000,00

7 450 000,00

5 000 000,00

2007

2012

15 245 948,98

245 948,98

2 550 000,00

7 450 000,00

5 000 000,00

2008

2012

2 803 240,18

200 240,18

303 000,00

1 800 000,00

500 000,00

2010

2011

1 600 000,00

0,00

300 000,00

1 300 000,00

0,00

2008

2012

1 203 240,18

200 240,18

3 000,00

500 000,00

500 000,00

2008

2010

4 293 147,82

663 693,10

1 829 454,72

1 800 000,00

0,00
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6.A.1

6.A.2

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

9

9.1

9.2

9.3

10

10.1

11

11.1

Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie
Zespołu Dworskiego
w Muszynie - Muzeum
Adaptacja budynku
Dworu Starostów w
Muszynie

Lokalna infrastruktura edukacyjna

Edukacja
świadczona na
wysokim
poziomie
oraz
dostęona
na wszystkich
etapach
kształcenia

Budowa nowego
budynku dla Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w
Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w
gminie Muszyna
Budowa basenu przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Muszynie
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w
Żegiestowie
Oņwietlenie ulic,
placów i dróg

Poprawa
bezpieczeństwa
ludności

Kompleksowa
modernizacja i
rozbudowaoświetlenia ulicznego
Budowa oświetlenia
ulicznego w Miliku
przy drodze K 292893
Oświetlenie ulic
Piłsudskiego i Pułaskiego
Oświetlenie Jasieńczyk
Budowa oświetlenia
ulicznego w Muszynie
ul.Polna

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych

Rozbudwa
infrastruktury
sportowo rekreacyjnej
służacej
mieszkańcom
i turystom

Wielofunkcyjne
ogólnodostępne
boisko sportowe dla
dzieci i młodzieży
ORLIK
Wielofunkcyjne
ogólnodostępne
boiska sportowe dla
dzieci i młodzieży
ORLIK plus schemat II
[przyszkolne bezpieczne nawierzchnie]
Wielofunkcyjne
ogólnodostępne
boiska sportowe dla
dzieci i młodzieży
Administracja

Sprawna
administracja
gminna

Rozbudowa budynku
Urzędu MiGU Muszyna
Poprawa bazy
lokalowej OSP
Budowa garażu OSP
Muszyna Folwark

Poprawa
bezpieczeństwa
pożarowego
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Poz. 1958

2008

2010

2 258 517,90

629 063,18

1 629 454,72

0,00

0,00

2009

2011

2 034 629,92

34 629,92

200 000,00

1 800 000,00

0,00

2006

2012

8 043 891,50

3 567 564,04

3 276 327,46

600 000,00

600 000,00

2007

2010

6 823 891,50

3 567 564,04

3 256 327,46

0,00

0,00

2011

2012

200 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2010

2012

1 020 000,00

0,00

20 000,00

500 000,00

500 000,00

2007

2012

1 507 173,82

97 173,82

400 000,00

710 000,00

300 000,00

2009

2012

350 183,82

183,82

0,00

50 000,00

300 000,00

2009

2011

548 800,00

48 800,00

0,00

500 000,00

0,00

2007

2010

270 130,00

20 130,00

250 000,00

0,00

0,00

2010

2011

200 000,00

0,00

150 000,00

50 000,00

0,00

2009

2011

138 060,00

28 060,00

0,00

110 000,00

0,00

2010

2012

4 000 000,00

0,00

1 980 000,00

1 020 000,00

1 000 000,00

2010

2011

1 020 000,00

0,00

1 000 000,00

20 000,00

0,00

2010

2012

1 500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2010

2012

1 480 000,00

0,00

480 000,00

500 000,00

500 000,00

2010

2012

1 200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

1 000 000,00

2011

2012

1 200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

1 000 000,00

2007

2012

946 754,35

396 754,35

250 000,00

150 000,00

150 000,00

2007

2012

946 754,35

396 754,35

250 000,00

150 000,00

150 000,00
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12

12.1

12.2

12.3
12.4
12.4

Rewitalizacja Muszyny

Rewitalizacja przestrzeni publicznej
centrum Muszyny
Budowa ulicy łączącej
ul.Rolanda z
ul.Ogrodową w
Muszynie
Uporządkowanie sieci
oświetleniowej
centrum Muszyny
Oświetlenie Rolanda
Uporządkowanie sieci
wodnokanalizacyjnej
w centrum Muszyny

13

System sortowania
odpadów komunalnych w gminie
Muszyna

13.1

Punkt sortowania
odpadów komunalnych

14

Turystyczne zagospodarowanie wsi
Żegiestów

14.1

Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy
Szkole Podstawowej
w Żegiestowie

15

Odnowa centrów wsi

15.1
15.2

16

16.1

17

17.1

17.2

17.3

17.4

Rewitalizacja
zabytkowego
centrum
miasta

Ograniczenie
składowania i
recykling
odpadów
komunalnych

Poprawa
zagospodarowania
wsi
Żegiestów

Pprawa
warunków
życia na
wsi

Odnowa centrum wsi
Powroźnik
Odnowa centrum wsi
Jastrzębik
Internet szansą dla
zagrożonej wykluczeniem cyfrowym
młodzieży Gminy
Muszyna

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu

Internet szansą dla
zagrożonej wykluczeniem cyfrowym
młodzieży Gminy
Muszyna
Rozwój Uzdrowisk
gminy Muszyna
Budowa Miejskiego
Parku Zdrojowego
Baszta
Budowa Parku
Zdrojowego "Zapopradzie"
Budowa centralnego
deptaka uzdrowiskowego ŻegiestowaZdroju na odcinku
droga poniżej willi
Zamek-kościółek
zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni
publicznej
Zagospodarowanie
uzdrowiska Złockie

Poprawa
zagospodarowania
Uzdrowiska
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Poz. 1958

2008

2012

8 612 940,00

42 940,00

445 000,00

4 125 000,00

4 000 000,00

2010

2012

6 050 000,00

0,00

50 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2009

2012

1 168 300,00

18 300,00

150 000,00

500 000,00

500 000,00

2009

2012

789 640,00

14 640,00

175 000,00

300 000,00

300 000,00

2008

2011

135 000,00

10 000,00

0,00

125 000,00

0,00

2010

2012

470 000,00

0,00

70 000,00

200 000,00

200 000,00

2010

2012

1 465 000,00

0,00

65 000,00

700 000,00

700 000,00

2010

2012

1 465 000,00

0,00

65 000,00

700 000,00

700 000,00

2010

2011

310 000,00

0,00

300 000,00

10 000,00

0,00

2010

2011

310 000,00

0,00

300 000,00

10 000,00

0,00

2009

2014

5 468 373,92

68 373,92

400 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

2009

2012

3 368 373,92

68 373,92

300 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2010

2012

2 100 000,00

0,00

100 000,00

500 000,00

1 500 000,00

2010

2014

664 448,00

0,00

8 000,00

457 674,00

88 344,00

2010

2014

664 448,00

0,00

8 000,00

457 674,00

88 344,00

2009

2012

23 838 735,79

153 820,00

2 588 250,00

10 592 116,19

10 504 549,60

2009

2011

6 611 286,67

73 300,00

1 173 000,00

5 364 986,67

0,00

2009

2012

6 605 250,00

62 220,00

1 124 200,00

3 071 534,00

2 347 296,00

2009

2012

3 722 199,12

18 300,00

191 050,00

1 155 595,52

2 357 253,60

2010

2012

6 900 000,00

0,00

100 000,00

1 000 000,00

5 800 000,00
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18

18.1

Modernizacja systemów grzewczych

Modernizacja systemów grzewczych w
budynkach publicznych Gminy Muszyna
dla ograniczenia
emisji zanieczyszczeń
na obszarze ochrony
uzdrowiskowej
RAZEM

Poprawa
jakości
powietrza
w Uzdrowisku
Muszyna
poprzez
inwestycje
prośrodowiskowe
w obiektach
publicznych
Gminy
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Poz. 1958

2010

2011

2 143 309,62

0,00

90 000,00

2 053 309,62

0,00

2010

2011

2 143 309,62

0,00

90 000,00

2 053 309,62

0,00

134 862 517,03

13 394 562,94

34 836 530,68

49 973 099,81

30 547 893,60

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:
Stanisław Sułkowski
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Poz. 1958
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Poz. 1958

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:
Stanisław Sułkowski
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Poz. 1958,1959
Poz. 1959

1958

1959
1959

UCHWAŁA NR LXV/670/2010
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – na wniosek
Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza
na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/670/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 18 maja 2010 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Dział
150

801

852

854

Nazwa
Przetwórstwo przemysłowe
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Oņwiata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§ 2707)
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Pomoc społeczna
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Razem:
Ogółem zwiĉkszenie dochodów:

Zwiĉkszenia
30 000
30 000

Zmniejszenia

30 000
52 449
47 449

10 600
10 600

5 600

10 600

10 600
1 500
438
29 000
311

5 000
5 000
16 800
16 800
16 800
1 561
1 561
1 561
100 810
10 600
90 210
x
Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/670/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 18 maja 2010 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Dział
150

Rozdział
15011

801
80101

80102

80104

80120

80140

852
85202

Nazwa
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

Zwiĉkszenia
30 000
30 000
30 000

Zmniejszenia

30 000
30 000
389 760
353 249
6 899

346 350
346 350

6 899
3 599
3 300
346 350
346 350
15 800
15 800
15 800
15 800
16 900
9 900
9 900
9 900
7 000
7 000
311
311
311
311
3 500
3 500
3 500
3 500
16 800
16 800
16 800
16 800

346 350
346 350
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:
Ogółem zwiĉkszenie wydatków:

Poz. 1959,1960
16 800
50 000
50 000

50 000
50 000
35 000
35 000

50 000

35 000
15 000

50 000
486 560
90 210

15 000
396 350
x

Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXV/670/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 18 maja 2010 r.
Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2010"
Lp.

3.
5.
6.
7.
2.

4.
7.

Nazwa
801 - Oņwiata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
"Radosna szkoła" - budowa placów zabaw w szkołach na terenie miasta Nowego Sącza
"Utworzenie szkolnego placu zabaw" przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Zespole
Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2
"Utworzenie szkolnego placu zabaw" przy Szkole Podstawowej Nr 7
"Utworzenie szkolnego placu zabaw" przy Szkole Podstawowej Nr 8
80104 - Przedszkola
Zakup zmywarki w Zespole Przedszkoli
926 - Kultura fizyczna i sport
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47, zakup sprzętu niezbędnego do
utrzymania obiektów sportowych
Monitoring na Stadionie Miejskim w Nowym Sączu
Razem:
Ogółem zwiĉkszenie wydatków majątkowych:

Zwiĉkszenia
353 350
346 350

Zmniejszenia
346 350
346 350
346 350

115 450
115 450
115 450
7 000
7 000
50 000
50 000

50 000
403 350
42 000

15 000
15 000
15 000

361 350
x

Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki
1959

1960
1960

UCHWAŁA NR LXV/671/2010
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
"Nowy Sącz - 39".

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi zmianami)
i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu

zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza” uchwalonego uchwałą
Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
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9 września 2008 r. na wniosek Prezydenta Miasta Rada
Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz 39”.
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz - 39” sporządzony jest na podstawie Uchwały Nr LII/653/2005 Rady
Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz – 39”.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz- 39” obejmuje
obszar o powierzchni około 80 ha położony w południowo-wschodniej części miasta i oznaczony jest na
załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym integralną część uchwały.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz- 39” składa się
z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały
oraz części graficznej przedstawionej na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały. Rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, zaś rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan nie zawiera ustaleń w zakresie ustalonym
w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami ) dotyczącym
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej, przestrzeni publicznych, terenów i obiektów podlegających ochronie,
w tym terenów górniczych oraz terenów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi.
§ 3.
1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) “uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza, o ile z treści
nie wynika inaczej;
2) “planie” – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz – 39”;
3) “rysunku planu” – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu wykonany na mapie zasadniczej
w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) “przepisach odrĉbnych” – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami wykonawczymi do niej;
5) “linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu rozdzielającą obszar

Poz. 1960

na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy;
6) “linii orientacyjnej” – należy przez to rozumieć
przerywaną linię na rysunku planu, określającą
proponowany sposób podziału i scalania nieruchomości i nie posiadającą mocy obowiązującej;
7) “nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez
to rozumieć linię na rysunku planu ograniczającą
obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
8) "zabudowie mieszkaniowej willowej” – należy
przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową wolnostojącą z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej na działce, bez możliwości lokalizacji usług;
9) "usługach nie kolidujących z funkcją mieszkaniową
– należy przez to rozumieć usługi, których funkcjonowanie nie narusza standardów jakości środowiska na działkach sąsiednich w rozumieniu
przepisów odrębnych;
10) “wysokoņci budynku” – należy przez to rozumieć
wymiar liczony od średniego poziomu istniejącego terenu przyległego do ścian budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu.
Rozdział 2
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĈTYCH
PLANEM
§ 4. Zasady zabezpieczenia wysokich standardów
jakoņci ņrodowiska
1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów, obowiązują zakazy i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały wynikające z położenia części obszaru opracowania w zasięgu
zasilania głównego zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzędowego GZWP 437.
2. Zakaz realizacji wszystkich przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów odrębnych za wyjątkiem obiektów i systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.
3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami 1-15.MN(39), 15.MNz(39) jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, MW/U(39), 1-7.U/MN(39) jak
dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo –
usługowe, 8.U/MN(39) jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
4. Obowiązek stosowania najlepszej dostępnej techniki
w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska przy realizacji każdej inwestycji usługowej.
5. Obowiązek ochrony i uzupełnienia obudowy biologicznej potoków gatunkami zgodnymi z siedliskiem.
6. Obowiązek stabilizacji zielenią o rozbudowanym systemie korzeniowym terenów osuwisk, skarp naturalnych i antropogenicznych.
7. Obowiązek ochrony istniejących zadrzewień poza
przypadkami zagrożenia bezpieczeństwa, wykonywaniem prac związanych z ochroną przeciwpowo-
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dziową oraz przy braku możliwości innych rozwiązań
technicznych przy pracach budowlanych.

w projekcie architektoniczno – budowlanym lub
w zgłoszeniu.

8. Zakaz wprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków.

16. Dopuszcza się realizację elementów małej architektury.

9. Zakaz składowania odpadów, w tym niebezpiecznych,
w miejscach do tego celu nie wyznaczonych.
10. Przy realizacji obiektów budowlanych w terenach
objętych
systemami
drenarskimi
obowiązek
uwzględnienia zmian warunków gruntowo – wodnych wynikających z naruszenia systemów drenarskich.
11. Na działkach graniczących z ciekiem wodnym (potok
Łącznik) lokalizacja ogrodzeń na warunkach zarządzającego potokiem.

§ 6. Zasady scalania i podziału nieruchomoņci
1. Dopuszcza się przekształcenia nieruchomości w drodze scaleń i podziałów dla umożliwienia zagospodarowania działek zgodnie z ustalonym przeznaczeniem
terenu i przepisami odrębnymi.
2. Obowiązek zapewnienia do wydzielonych działek
dostępu do drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego

3. Minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek
określają ustalenia szczegółowe dla poszczególnych
terenów.

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu.

4. Dopuszcza się zmniejszenie wielkości działek w przypadku, gdy w wyniku podziału działki do osiągnięcia
minimalnej powierzchni brakuje nie więcej niż 10%
powierzchni.

2. Przy lokalizacji budynków obowiązek uwzględnienia
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu oraz przepisów odrębnych.

5. Dopuszcza się włączenie do wydzielonej działki budowlanej części terenów o symbolach: 1 3.WS/Z(39), 1 – 2.ZU(39) bezpośrednio sąsiadujących
z terenami przeznaczonymi do zainwestowania
w przypadku, gdy do osiągnięcia minimalnej powierzchni działki brakuje nie więcej niż 30%.

3. Zakaz wykonywania nasypów o wysokości powyżej
1,5 m wokół budynków.
4. Obowiązek realizacji dachów o wspólnej górnej krawędzi przeciwległych połaci dachowych.
5. Zakaz realizacji dachów o różnych spadkach głównych połaci względem kalenicy.
6. Przy przebudowie budynków istniejących nie obowiązuje zasada dotycząca kątów nachylenia głównych
połaci dachu ustalona dla poszczególnych terenów.
W tych przypadkach dopuszcza się zachowanie istniejącej geometrii dachu.
7. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki pokryć
dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości,
zieleni.
8. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki elewacji.
9. Dopuszcza się przebudowę istniejących budynków
znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg
zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych blaszanych
i z tworzyw sztucznych.
11. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem punktów sprzedaży prasy.
12. Zakaz realizacji składów otwartych.
13. Zakaz realizacji blaszanych budynków gospodarczych i garaży.
14. Na wydzielonej działce pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną dopuszcza się lokalizację wyłącznie
jednego budynku mieszkalnego.
15. Zakaz realizacji reklam wolnostojących w liniach
rozgraniczających dróg, na ogrodzeniach i powyżej
gzymsów budynków. Na budynkach z funkcją usługową i mieszkalno – usługową dopuszcza się realizację elementów informacji wizualnej o pow. do
2 m2 (reklamy, szyldy, logo) w miejscu ustalonym

6. Ustala się minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek dla zabudowy wolnostojącej - 18 m,
dla zabudowy bliźniaczej – 15m, dla zabudowy szeregowej – 9 m.
7. Podział działek przedstawiony na rysunku planu nie
jest obowiązujący.
8. Podział działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych na warunkach zarządzającego
drogą.
9. Dopuszcza się podział działek na uzupełnienie powierzchni nieruchomości.
§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
oraz systemów melioracyjnych zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2. Ustala się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających
dróg z zachowaniem przepisów odrębnych. Przy braku takiej możliwości dopuszcza się realizację sieci,
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w innych terenach.
3. Dopuszcza się zmianę przebiegu sieci infrastruktury
technicznej przedstawionej orientacyjnie na rysunku
planu.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej – zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
5. W zakresie gospodarki ņciekowej ustala się:
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1) obowiązek realizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej we wszystkich terenach przeznaczonych
pod zainwestowanie;
2) obowiązek realizacji kanalizacji w systemie rozdzielczym;
3) obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych do miejskiego systemu oczyszczania miasta;
4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza
się indywidualne i grupowe rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania ścieków na terenach pozbawionych dostępu do kanalizacji miejskiej;
5) zasady likwidacji indywidualnych zbiorników do
gromadzenia ścieków zgodnie z zasadami określonymi w prawie miejscowym;
6) zasady odprowadzania ścieków przemysłowych
zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów parkingów, placów manewrowych, placów
składowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się:
1) gospodarka cieplna winna odbywać się zgodnie
z zasadami określonymi w planie zaopatrzenia
miasta w ciepło;
2) dopuszcza się indywidualne i grupowe systemy
zaopatrzenia w ciepło;
3) obowiązuje zakaz stosowania paliw wysokoemisyjnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;
2) obowiązek uwzględnienia stref kontrolowanych dla
gazociągów zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. W zakresie zaopatrzenia w energiĉ elektryczną ustala
się:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia na warunkach administratora sieci;
2) obowiązek kablowania sieci energetycznych kablami podziemnymi, dopuszcza się odstępstwa
w uzasadnionych przypadkach zgodnie z warunkami podanymi przez zarządzającego siecią;
9. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się:
1) obowiązek realizacji nowych sieci teletechnicznych
oraz przebudowy istniejących w sieci kablowej
podziemnej.
10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w planie
gospodarki odpadami uchwalonym dla miasta
Nowego Sącza oraz Regulaminie utrzymania czystości na terenie miasta;
2) pozostałe zasady gospodarowania odpadami
zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. W zakresie komunikacji ustala się:
1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących dróg publicznych oraz wewnętrznych nie
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
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2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, ścieżek
rowerowych i punktów widokowych nie wyznaczonych na rysunku planu;
4) wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min.
2 miejsca w przypadku realizacji usług,
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – min
1miejsce /1 mieszkanie,
c) usług handlu – min. 3 miejsca / 100 m2 powierzchni sprzedaży,
d) usług gastronomii – min. 30 miejsc / 100 miejsc
konsumpcyjnych,
e) obiektów sakralnych – min. 12 miejsc / 1000 m2
powierzchni użytkowej,
f) usług innych - min 2 miejsca / 100m2 powierzchni użytkowej.
Rozdział 3
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
§ 8. Ustalenia dla terenów przyrodniczych

1. Tereny wód powierzchniowych ņródlądowych z zielenią oznaczone symbolami:
1.WS/Z(39) – pow. ok. 2,43 ha, 2.WS/Z(39) – pow. ok.
2,66 ha, 3.WS/Z(39) – pow. ok. 2,54 ha, 4.WS/Z(39) –
pow. ok. 0,44 ha, 5.WS/Z(39) – pow. ok. 1,32 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu - ciek wodny (potok Łącznik)
z zielenią;
2) Obowiązek utrzymania istniejącej zieleni z możliwością jej uzupełnienia gatunkami zgodnymi
z siedliskiem;
3) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych
i remontowych koryta potoku zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Dopuszcza się realizację ciągów pieszych, ścieżek
rowerowych o nawierzchni żwirowej, nie wyznaczonych na rysunku planu;
5) Zakaz realizacji budynków;
6) Zakaz przesklepiania cieku za wyjątkiem realizacji
przepustów pod drogami;
7) Zakaz realizacji reklam.
2. Teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem
1.ZU(39) – pow. ok.2,81 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zieleń urządzona;
2) Obowiązek uzupełnienia zieleni gatunkami o rozbudowanym systemie korzeniowym dla stabilizacji terenu osuwiskowego;
3) Dopuszcza się zagospodarowanie terenu obiektami małej architektury służącymi rekreacji;
4) Dopuszcza się realizację ciągów pieszych nie wyznaczonych na rysunku planu;
5) Dopuszcza się realizację sieci i podziemnych
obiektów infrastruktury technicznej;
6) Zakaz realizacji budynków;
7) Zakaz realizacji reklam.
3. Tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami:
2.ZU(39) – pow. ok. 0,74 ha, 3.ZU(39) – pow. ok.
0,29 ha, 4.ZU(39) – pow. ok. 0,03 ha.
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Ustala się:

Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu – zieleń urządzona;
2) Obowiązek utrzymania skarpy i uzupełnienia zielenią stabilizującą skarpę;
3) Dopuszcza się przebudowę budynków;
4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej;
5) Dopuszcza się realizację ciągów pieszych nie wyznaczonych na rysunku planu;
6) Zakaz realizacji reklam.

1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków istniejących na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek realizacji dachów o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o,
c) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
4) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
i garaży jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3 i wysokości do 6 m;
5) Obowiązek zachowania min. 50 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
6) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek –
1000 m2;
7) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust.11 pkt 4.

§ 9. Ustalenia dla terenów mieszkaniowych i usługowych
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolami:
1.MN(39) – pow. ok. 1,40 ha, 2.MN(39) – pow. ok.
4,01 ha, 15.MN(39) – pow. ok. 4,94 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek realizacji dachów o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o,
c) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
4) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3
i wysokości do 6 m;
5) Na terenie o symbolu 15.MN(39) obowiązek
utrzymania ciągu pieszego do czasu realizacji
drogi o symbolu 4.KDd(39) lub dróg o symbolach
2.KDl(39) i 1.KDd(39);
6) Na terenie oznaczonym symbolem 1.MN(39) przy
realizacji budynków należy uwzględnić warunki
geotechniczne wynikające z położenia w terenach
potencjalnie osuwiskowych;
7) Obowiązek zachowania min. 50 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
8) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek dla
zabudowy wolnostojącej – 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej - 800 m2;
9) Obowiązek zachowania wymaganych odległości
budynków od sieci elektroenergetycznych 110 kV
i 30 kV;
10) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 7 ust.11 pkt 4.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolami:
3.MN(39) – pow. ok. 1,64 ha, 4.MN(39) – pow.
ok. 3,14 ha, 5.MN(39) – pow. ok. 1,90 ha, 6.MN(39) –
pow. ok. 1,29 ha, 7.MN(39) – pow. ok. 1,73 ha,
8.MN(39) – pow. ok. 3,01 ha.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolami:
9.MN(39) – pow. ok. 1,87 ha, 10.MN(39) – pow. ok.
1,78 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu- zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek realizacji dachów o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o,
c) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu,
4) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3
i wysokości do 6 m;
5) Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej, w tym min. 30%
powierzchni zieleni wysokiej;
6) Obowiązek zachowania wymaganych odległości
budynków od sieci elektroenergetycznej 110 kV;
7) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek dla
zabudowy wolnostojącej – 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 800 m2;
8) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust.11 pkt 4.
4. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczony symbolem 11.MN(39) – pow. ok. 4,50 ha.
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Ustala się:

Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek realizacji dachów o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o,
c) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
4) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3
i wysokości do 6 m;
5) Obowiązek zachowania min. 50 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
6) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek dla
zabudowy wolnostojącej – 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 800 m2, dla zabudowy szeregowej – 200 m2 ;
7) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust.11pkt 4.

1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna willowa;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek realizacji dachów o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o,
c) kubatura budynków nie może przekraczać
1000 m3,
d) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
4) Zakaz realizacji usług;
5) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
i garaży jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3 i wysokości
do 6 m;
6) Obowiązek zachowania min. 60% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej w tym min.30%
zieleni wysokiej;
7) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek 1200 m².

5. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolami:
12.MN(39) – pow. ok. 2,96 ha 13.MN(39) – pow. ok.
1,12 ha, 14.MN(39) – pow. ok. 2,56 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek realizacji dachów o kącie nachylenia głównych połaci od 300 do 450,
c) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku
planu;
4) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3
i wysokości do 6 m;
5) Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej, w tym min. 30%
zieleni wysokiej;
6) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek
dla zabudowy wolnostojącej – 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 800m2;
7) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 7 ust.11pkt 4.
6. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony
symbolem 1.MNz(39) – pow. ok. 1,09 ha.

7. Tereny zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczone
symbolami:
2.MNz(39) – pow. ok. 1,31 ha, 3.MNz(39) – pow. ok.
0,66 ha, 4.MNz(39) – pow. ok. 2,12 ha, 5.MNz(39) –
pow. ok. 1,33 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna willowa;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać 9 m,
b) obowiązek realizacji dachów o kącie nachylenia
głównych połaci od 30o do 45o,
c) kubatura budynków nie może przekraczać
1200 m3,
d) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
4) Zakaz realizacji usług;
5) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
i garaży jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3 i wysokości
do 6 m;
6) Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej, w tym min.30%
zieleni wysokiej;
7) Obowiązek zachowania wymaganych odległości
budynków od sieci elektroenergetycznej 110 kV
oraz 30 kV;
8) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek 1200 m2.
8. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i usługowej oznaczony symbolem MW/U (39) – pow.
ok. 0,58 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna;
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2) Dopuszcza się realizację usług wbudowanych
w parterze budynku mieszkalnego;
3) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku, bez możliwości nadbudowy. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości istniejącego
budynku;
4) Realizacja budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
12 m,
b) obowiązek realizacji dachów o spadkach głównych połaci dachowych od 300 do 450,
c) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
5) Dopuszcza się realizację garaży wbudowanych
i wolnostojących w zespołach o długości do 20 m
i szerokości do 7 m;
6) Obowiązek zachowania min. 30 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
7) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust.11 pkt 4.
9. Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczony symbolem 1.U/MN(39) – pow. ok. 2,55 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej oraz usługi nie kolidujące
z funkcją mieszkaniową;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek stosowania dachów o spadkach
głównych połaci dachowych od 30° do 45º,
c) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu,
d) kubatura budynków usługowych lub mieszkalno - usługowych nie może być mniejsza
niż 1000 m3,
e) w budynkach o kubaturze większej niż
2000 m3 należy rozczłonkować bryłę budynku – długość ściany budynku w jednej linii
nie może przekraczać 20 m;
4) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3
i wysokości do 6 m;
5) Przy posadowieniu budynków wzdłuż skarpy nad
ciekiem wodnym należy uwzględnić warunki wynikające z dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;
6) Obowiązek zachowania min. 40 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
7) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek dla
zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej –
1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 800 m2, dla
zabudowy szeregowej – 200 m2, dla zabudowy
usługowej – 1500 m2;
8) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust.11 pkt 4.
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10. Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczone symbolami:
2.U/MN(39) – pow. ok. 0,48 ha, 3.U/MN(39) – pow.
ok. 0,71 ha, 4.U/MN(39) – pow. ok. 2,33 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej oraz usługi nie kolidujące z funkcją
mieszkaniową;
2) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków oraz realizację nowych;
3) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
12 m,
b) obowiązek stosowania dachów o spadkach
głównych połaci dachowych od 300do 450dla
zabudowy mieszkaniowej oraz do 450 dla zabudowy usługowej,
c) kubatura budynków usługowych nie może
być mniejsza niż 1000 m3,
d) w budynkach o kubaturze większej niż
2000 m3 należy rozczłonkować bryłę budynku – długość ściany budynku w jednej linii
nie może przekraczać 20 m;
4) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3
i wysokości do 6 m;
5) Obowiązek zachowania min. 30 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
6) Obowiązek zachowania wymaganych odległości
budynków od sieci elektroenergetycznej 30kV;
7) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek dla
zabudowy mieszkaniowej – 800 m2, dla zabudowy usługowej i mieszkalno - usługowej –
1500 m2;
8) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust.11 pkt 4.
11. Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznacone symbolami:
5.U/MN(39) – pow. ok. 0,29 ha, 6.U/MN(39) – pow.
ok. 1,10 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej oraz
usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową;
2) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek stosowania dachów o spadkach
głównych połaci dachowych od 300do 450,
c) kubatura budynków usługowych nie może
być mniejsza niż 800 m3,
d) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
3) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3
i wysokości do 6 m;
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4) Obowiązek zachowania min. 40 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
5) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek dla
zabudowy mieszkaniowej – 1000 m2, dla zabudowy usługowej i mieszkalno- usługowej – 1500
m2;
6) Obowiązek zachowania wymaganych odległości
budynków od sieci elektroenergetycznej 30 kV
oraz 110 kV;
7) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust.11 pkt 4.
12. Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczony symbolem 7.U/MN(39) – pow. ok. 1,06 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej oraz usługi nie kolidujące
z funkcją mieszkaniową;
2) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać
9 m,
b) obowiązek stosowania dachów o spadkach
głównych połaci dachowych od 300 do 450,
c) kubatura budynków usługowych nie może
być mniejsza niż 800 m3,
d) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu,
3) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej o łącznej kubaturze do 180 m3
i wysokości do 6 m;
4) Obowiązek zachowania min. 40 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
5) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek
dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej - 800 m2, dla
zabudowy szeregowej - 250 m2, dla zabudowy
usługowej – 1500 m2;
6) Obowiązek zachowania wymaganych odległości
budynków od sieci elektroenergetycznej 30 kV;
7) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 7 ust.11 pkt 4.
13. Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczony symbolem 8.U/MN(39) – pow. ok. 3,02 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie wolnostojącej, usługi
osiedlowe typu: biura, handel o pow. sprzedaży
do 400 m2, usługi oświaty, usługi ochrony
zdrowia i opieki społecznej, kultury, gastronomii, inne usługi związane z podstawowymi potrzebami bytowymi;
2) Realizacja budynków oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków na zasadach:
a) wysokość budynku nie może przekraczać
12 m (przy dachach płaskich 9 m),
b) zakaz stosowania dachów o spadkach głównych połaci dachowych powyżej 450,
c) kubatura budynków usługowych nie może
być mniejsza niż 1000 m3,
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3)
4)
5)
6)
7)

d) w budynkach o kubaturze większej niż 2000
m3 należy rozczłonkować bryłę budynku –
długość ściany budynku w jednej linii nie
może przekraczać 20 m,
e) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
Dopuszcza się realizację parkingu ogólnodostępnego;
Obowiązek zachowania min. 30 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
Obowiązek zachowania wymaganych odległości
budynków od sieci elektroenergetycznej 110 kV
oraz 30 kV;
Minimalna powierzchnia wydzielanych działek
dla zabudowy mieszkaniowej – 1000 m2, dla zabudowy usługowej - 1500 m2;
Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust.11 pkt 4.

14. Teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem
U(39) – pow. ok. 1,39 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu –usługi związane z kultem
religijnym;
2) Dopuszcza się przebudowę budynku kościoła;
3) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalno – usługowego;
4) Rozbudowa i nadbudowa budynku na zasadach:
a) część rozbudowana budynku nie może przekroczyć 50% kubatury budynku istniejącego,
b) wysokość części rozbudowanej budynku nie
może przekraczać 10 m,
c) spadki głównych połaci dachowych od 30° do
45°,
5) Zakaz realizacji nowych budynków;
6) Obowiązek zachowania min. 20 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
7) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 7 ust.11 pkt 4.
§ 10. Ustalenia dla terenów komunikacji i infrastruktury.
1. Teren komunikacji oznaczony symbolem KDgp(39) –
pow. ok. 1,08 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy
głównej ruchu przyspieszonego, w ciągu drogi
krajowej Nr 75 Brzesko – Nowy Sącz – Krynica;
2) Dopuszcza się realizację urządzeń związanych
z potrzebami obsługi i zarządzania drogą;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
2. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
1.KDl(39) – pow. ok. 1,31 ha, 2.KDl(39) – pow. ok. 1,80
ha, 3.KDl(39) – pow. ok. 1,20 ha, 4.KDl(39) – pow. ok.
0,40 ha, 5.KDl(39) – pow. ok. 1,30 ha, 6.KDl(39) – pow.
ok. 0,49 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy lokalnej zawierająca elementy:
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a) jezdnia o szerokości 6 m,
b) chodniki,
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu
i zarządzania drogą;
2) Szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
3. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
1.KDd(39) – pow. ok. 0,48 ha, 2.KDd(39) – pow. ok.
0,24 ha, 3.KDd(39) – pow. ok. 0,15 ha, 4.KDd(39) –
pow. ok. 0,19 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej zawierająca elementy:
a) jezdnia szerokości 5 m,
b) chodniki,
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu i zarządzania drogą;
2) Szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
4. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
5. KDd(39) – pow. ok. 0,21 ha, 6.KDd(39) –
pow. ok. 0,31 ha, 7.KDd(39) – pow. ok. 0,11 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej zawierająca elementy:
a) jezdnia szerokości 5 m,
b) chodniki,
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu i zarządzania drogą;
2) Szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
5. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
1.KDw(39) – pow. ok. 0,20 ha, 2.KDw(39) – pow.
ok. 0,12 ha.
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2) Szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m;
3) Dopuszcza się realizację drogi jako ciągu pieszojezdnego o szerokości pasa ruchu min. 5 m;
4) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
6. Teren komunikacji oznaczony symbolem KX(39) –
pow. ok. 0,12 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – ciąg pieszy;
2) Szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m;
3) Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego.
§ 11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późniejszymi zmianami):
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1-14.MN(39),
1 5.MNz(39), 1-8.U/MN(39) w wysokości 5 %;
2) dla terenu oznaczonego symbolem U(39) w wysokości 30 %;
3) dla terenu oznaczonego symbolem MW/U(39) w wysokości 20 %.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŅCIOWE
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza
§ 13.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na
stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga wewnętrzna zawierająca elementy:
a) jezdnia szerokości min. 4,5 m,
b) chodniki;

Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki
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Poz. 1960
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/671/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 18 maja 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/671/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 18 maja 2010 r.
Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Nowy Sącz ‟ 39”

Poz. 1960
ścicieli nieruchomości położonych przy drodze.
W wyniku częściowego uwzględnienia uwagi złożonej po I wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu zmieniono klasę tej drogi z lokalnej na
dojazdową i zmniejszono jej szerokość w liniach
rozgraniczających.

Załącznik zawiera wykaz uwag nieuwzględnionych i częściowo uwzględnionych złożonych do
projektu planu po wyłożeniu do wglądu publicznego
w dniach od 04.07.2007r. do 01.08.2007r. – I wyłożenie, po wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach
03.12.2007r. do 11.01.2008r. – II wyłożenie, po wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od
09.06.2008r. do 07.07.2008r. – III wyłożenie, po wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od
23.02.2009r. do 23.03.2009r. – IV wyłożenie, po wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od
25.05.2009r. do 23.06.2009r. – V wyłożenie.

3. Uwaga dotycząca przedłużenia ulicy Mizgałów do
ulicy Krętej jako drogi publicznej w miejsce istniejącego ciągu pieszego (I wyłożenie poz. 10, 20-43,
II wyłożenie poz. 17-24, poz. 27-48) – nieuwzglĉdniona. Wyznaczenie drogi publicznej w miejsce
proponowanego ciągu pieszego wymaga zabezpieczenia pasa terenu o szerokości min. 10 m oraz
wykonania łuków na tej drodze o normatywnych
promieniach. Istniejące zainwestowanie tego terenu utrudnia prawidłowe rozwiązania zapewniające bezpieczny zjazd na ul. Krętą, dlatego też projekt planu ustala połączenie osiedla z ul. Krętą innymi trasami – drogą oznaczoną symbolem
4.KDd(39) oraz drogami 1.KDd(39) i 2.KDl(39).

1. Uwaga dotycząca sprzeciwu wobec utrzymania
ciągu pieszego na przedłużeniu ulicy Mizgałów do
ulicy Krętej (dz. nr 147/6, 124/17, 124/15, 124/19
obr. 115) (I wyłożenie poz. 2, 45, II wyłożenie poz.
2, IV wyłożenie poz. 1) – nieuwzglĉdniona. Projekt
planu ustala funkcjonowanie ciągu pieszego łączącego ulicę Mizgałów z ulicą Krętą do czasu realizacji dróg wyznaczonych w planie. Drogi te zapewnią prawidłową obsługę obszaru nie tylko pieszą, ale i kołową.

4. Uwaga dotycząca poszerzenia terenów zabudowy
na działkach 130/12, 130/13 obr. 115 w kierunku
potoku po linię energetyczną (I wyłożenie poz. 16,
17) – czĉņciowo uwzglĉdniona. Konieczność zachowania niezabudowanej strefy stanowiącej
obudowę biologiczną potoku wyznacza zasięg terenów możliwych do zabudowy. To uwarunkowanie a także strefa istniejącej linii energetycznej
średniego napięcia pozwoliła jedynie na częściowe uwzględnienie uwagi.

2. Uwaga dotycząca sprzeciwu wobec wprowadzenia
drogi klasy dojazdowej o symbolu 1.KDd(39)
(podczas I wyłożenia droga ta oznaczona została
symbolem 2.KDl(39)) na działkach nr 637 obr.116
oraz na działkach nr 127/5, 128/2, 128/5, 128/7,
127/3, 128/3, 129/1, 131/3, 131/4, 133/8 obr. 115
oraz propozycji nowej trasy (I wyłożenie poz. 3, 12,
13, 14, 15, II wyłożenie poz. 7-13, 17-24, IV wyłożenie poz. 2) – nieuwzglĉdniona. Zaproponowany
w projekcie planu układ komunikacyjny ma zapewnić dostęp do drogi publicznej wszystkich terenów przeznaczonych do zainwestowania. Przy
rozwiązywaniu układu komunikacyjnego w projekcie planu (trasy dróg i ich szerokości w liniach
rozgraniczających) uwzględniono istniejące zainwestowanie i podział nieruchomości. Ustalona
w projekcie planu droga oznaczona symbolem
1.KDd(39) jest konieczna dla obsługi terenów
przeznaczonych do zainwestowania i powiązań
komunikacyjnych z ulicą Krętą. Generalną zasadą
przyjętą przy ustalaniu tras dróg było prowadzenie
ich bądź wzdłuż istniejących dróg bądź wzdłuż
granic nieruchomości lub granic terenów o różnych funkcjach. Załączona do uwagi propozycja
zmiany układu drogowego na fragmencie obszaru
objętego planem była szczegółowo analizowana
oraz konsultowana z Miejskim Zarządem Dróg.
Jest zdecydowanie mniej korzystna od rozwiązania zaproponowanego w projekcie planu ponieważ prowadzi przez pięć wydzielonych działek posiadających obecnie dostęp do ulicy Krętej, znacznie ograniczając możliwość ich zabudowy. Ustalona w projekcie planu trasa drogi 1.KDd(39) przebiega po trasie istniejącej drogi dojazdowej. Narusza ona w niewielkim stopniu stan własności wła-

5. Uwaga dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem 2.KDl(39)
przez działkę nr 636 obr. 116 (II wyłożenie poz.3-6)
– nieuwzglĉdniona. Zaproponowany w projekcie
planu układ komunikacyjny ma zapewnić dostęp
do drogi publicznej wszystkich terenów przeznaczonych do zainwestowania. Przy rozwiązywaniu
układu komunikacyjnego w projekcie planu (trasy
dróg i ich szerokości w liniach rozgraniczających)
uwzględniono istniejące zainwestowanie i podział
nieruchomości. Kwestionowana droga klasy lokalnej stanowi ważny element systemu komunikacyjnego obszaru, zapewniający powiązania obszaru z istniejącym systemem drogowym. Trasa ustalonej w projekcie planu drogi oznaczonej symbolem 2.KDl(39) prowadzi przez tereny nieprzydatne
do zabudowy.
6. Uwaga dotycząca likwidacji drogi oznaczonej symbolem 4.KDl(39) przebiegającej przez działki nr
700, 705, 706 w obr. 116 (II wyłożenie poz. 16, 49,
51) – nieuwzglĉdniona. Droga klasy lokalnej oznaczona symbolem 4.KDl(39) stanowić będzie połączenie komunikacyjne terenów objętych planem
z drogą krajową jaką jest ulica Nawojowska.
W ramach prac przy projekcie planu poszukiwano
lokalizacji możliwie najlepszego miejsca na zjazd
z ulicy Nawojowskiej i połączenie jej z ulicą Górki
Zawadzkie. Zaproponowane w projekcie planu
rozwiązanie jest korzystne z tego względu, że trasa
projektowanej drogi prowadzi przez teren niezabudowany, jej przebieg umożliwia pokonanie różnicy wysokości między ul. Nawojowską a ul. Górki
Zawadzkie zgodnie z warunkami technicznymi,
a skrzyżowanie z ul. Nawojowską oddalone jest od
sąsiedniego w bezpiecznej odległości. Zadaniem
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planu zagospodarowania przestrzennego jest
rozwiązanie układu drogowego zapewniającego
obsługę komunikacyjną obszaru oraz powiązania
z istniejącymi i projektowanymi drogami pozostającymi poza obszarem opracowania. Zaproponowane w projekcie planu rozwiązanie jest jedynym
możliwym rozwiązaniem włączenia drogi lokalnej
do krajowej.

Poz. 1960,1961
akceptacji. Ostateczny przebieg drogi został wynegocjowany w trakcie konsultacji społecznych jako odpowiadający na oczekiwania mieszkańców
i najmniej kontrowersyjny.

9. Uwaga dotycząca sprzeciwu wobec wprowadzenia
drogi klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
1.KDd(39) przez działki nr 133/9, 133/8, 132, obr.115 (III wyłożenie poz. 6, 8, IV wyłożenie poz. 2) –
nieuwzglĉdniona. Droga oznaczona symbolem
1.KDd(39) jest ważnym elementem układu komunikacyjnego i zapewnia dostęp do terenów obecnie niezainwestowanych, przeznaczonych w projekcie planu do zabudowy. Jej wyznaczenie warunkuje rozwój budownictwa mieszkaniowego na
terenach użytkowanych dotychczas rolniczo.

7. Uwaga dotycząca zmniejszenia pasa zieleni do 20m
od potoku Łącznik wzdłuż działek nr 148/10,
148/11, 148/12, 130/12, 130/13 (II wyłożenie poz.
17-20, 25, 26) – nieuwzglĉdniona. Konieczność zachowania obudowy biologicznej potoku Łącznik
nie pozwala na poszerzenie terenów przeznaczonych do zabudowy.
8. Uwaga dotycząca sprzeciwu wobec wprowadzenia
drogi klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
8.KDd(39) (od IV wyłożenia 4.KDd(39)) przez działki
nr 123/2, 123/3, 122/5, obr.115 (III wyłożenie poz. 6,
7, 8, 9, IV wyłożenie poz. 1, 5, V wyłożenie poz. 1,
2) – nieuwzglĉdniona. Ustalone w projekcie planu
połączenie ulicy Mizgałów z ulicą Krętą wnioskowane było na wszystkich etapach sporządzania
planu przez znaczną część mieszkańców osiedla.
Przebieg był wielokrotnie korygowany w oparciu
o złożone uwagi. W każdym z wariantów przebiegu naruszał prawa własności i nie zyskał w pełni

Oznaczone w nawiasach numery wyłożeń
i pozycje odpowiadają pozycjom w tabelach „Wykaz
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy
Sącz – 39” sporządzonych dla kolejnych wyłożeń –
umieszczonych w dokumentacji planu.
Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki

b) przebudowę i realizację nowego odcinka drogi
klasy lokalnej o symbolu 2.KDl(39),
c) realizację dróg klasy lokalnej o symbolach
3.KDl(39), 4.KDl(39), 6.KDl(39),
d) realizację dróg klasy dojazdowej o symbolach
1.KDd (39), 5.KDd(39), 6.KDd(39), 7.KDd(39),
e) przebudowę dróg klasy dojazdowej o symbolach
2.KDd(39), 3.KDd(39), 4.KDd(39).

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXV/671/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 18 maja 2010 r.
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

3. W zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej
przewiduje się realizację:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
należące do zadań własnych gminy na obszarze
objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz – 39”, związane są z realizacją i przebudową dróg, realizacją sieci wodociągowej oraz
realizacją kanalizacji sanitarnej.

a) sieci wodociągowych,
b) sieci kanalizacji sanitarnej,
c) przepompowni ścieków.
4. Powyższe zadania finansowane będą częściowo
z budżetu gminy, częściowo ze środków pozabudżetowych uzyskanych z innych źródeł np. fundusze unijne, Sądeckie Wodociągi.

2. W zakresie inwestycji drogowych przewiduje się:
a) przebudowę dróg klasy lokalnej o symbolach
1.KDl (39), 5.KDl(39),

Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki
1960

1961
1961

UCHWAŁA NR XXX/195/10
RADY GMINY WIŅNIOWA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ‟ Gminnego Zespołu Ekonomiczno ‟ Administracyjnego
Szkół w Wiņniowej i nadania mu statutu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1, art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z

późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
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Poz. 1961

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Wiśniowa
uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną –
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
z siedzibą w Wiśniowej, której zadaniem jest obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Ryszard Dudzik

§ 2. Jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 1
nadaje się Statut, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej
uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/195/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Statut Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Wiņniowej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą działania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśniowej są:
-----

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
niniejszy statut.

§ 2.
Gminny
Zespół
EkonomicznoAdministracyjny Szkół w Wiśniowej zwany dalej Zespołem, jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
Zespół może używać nazwy skróconej „GZEAS
w Wiśniowej”. Siedzibą Zespołu jest miejscowość
Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441. Obszar działania
Zespołu obejmuje teren Gminy Wiśniowa, zwanej
dalej Gminą. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Wiśniowa, zwany dalej Wójtem
Gminy.
§ 3. GZEAS w Wiśniowej używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśniowej 32-412 Wiśniowa 441
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 4.
Przedmiotem podstawowej działalności Zespołu jest:
1. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa. Wykaz placówek
oświatowych zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego
Statutu,
2. tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny
finansów publicznych i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi i składnikami mająt-

kowymi placówek oświatowych i dokonywania
kontroli w tym zakresie,
3. prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie
kadr i spraw socjalnych nauczycieli i pracowników
obsługi placówek oświatowych, w tym obsługa
funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną
dla aktualnie zatrudnionych i byłych nauczycieli
samorządowych placówek oświatowych, oraz funduszu przeznaczonego na dokształcanie.
4. realizacja zadań własnych niezbędnych dla funkcjonowania Zespołu tj. prowadzenie spraw organizacyjnych, kadrowych, administracyjnych oraz rachunkowości Zespołu,
5. współdziałanie z innymi instytucjami gminnymi w
zakresie spraw oświatowych.
§ 5.
Do zadań Zespołu w zakresie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej należy w szczególności:
1. organizacja i prowadzenie księgowości,
2. nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez placówki oświatowe,
3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
4. sprawowanie nadzoru nad opracowaniem przez
dyrektorów projektów planów finansowych placówek,
5. opracowywanie propozycji zmian w budżecie
Gminy związanych z funkcjonowaniem placówek
oświatowych,
6. informowanie dyrektorów placówek oświatowych
o stopniu realizacji planów dochodów i wydatków,
7. inwentaryzacja ciągła,
8. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji
oraz sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia
i funduszu płac, w tym analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia,
9. kontrola wewnętrzna,
10. obsługa finansowo-księgowa działalności socjalnej (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa), w tym byłych
pracowników oświatowych, administracyjnych
i obsługi – emerytów i rencistów
11. planowanie i sprawozdawczość ekonomicznostatystyczna.
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12. udzielanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli
niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy
Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
§ 6. Obsługę prawną, kasową i archiwum Zespołu może prowadzić Urząd Gminy na podstawie porozumienia pomiędzy Kierownikiem Zespołu i Wójtem
Gminy.

5. współdziałanie z kuratorem oświaty w zakresie
spraw należących do właściwości Zespołu,
6. współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie sporządzania projektów rocznych
arkuszy organizacyjnych i aneksów, przedkładanych Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia.
Rozdział 3
Gospodarka finansowa

§ 7.
Do zadań Zespołu w zakresie prowadzenia obsługi administracyjnej w zakresie kadr i spraw socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi placówek
oświatowych oraz pracowników Zespołu należy
w szczególności:
1. pomoc w prowadzeniu spraw kadrowych pracowników placówek oświatowych w oparciu o decyzje
Dyrektorów placówek oświatowych, w przypadku
placówek, które nie mają obsługi w tym zakresie,
2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu,
3. obsługa funduszu przeznaczonego na pomoc
zdrowotną dla aktualnie zatrudnionych i byłych
nauczycieli samorządowych szkół,
4. planowanie i sprawozdawczość w zakresie spraw
kadrowych,
5. obsługa administracyjna działalności socjalnej,
w tym byłych pracowników administracji i obsługi
(emerytów i rencistów),
6. informacja oświatowa SIO,
7. prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych i techniczno-kancelaryjnych Zespołu.

Poz. 1961

§ 9.
1.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Wiśniowej jest jednostką budżetową
i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Podstawą działalności Zespołu jest roczny plan
finansowy.
3. Zespół realizuje zadania ze środków finansowych
zatwierdzonych Uchwałą Budżetową Rady Gminy
Wiśniowa i przekazywanych z Budżetu Gminy na
rachunek Zespołu prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy.
4. Zespół prowadzi rachunkowość oraz sporządza
sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
§ 10.
1. Nadzór nad działalnością finansową Zespołu sprawuje Wójt Gminy Wiśniowa oraz Skarbnik Gminy
Wiśniowa.
2. Kierownik Zespołu odpowiada za dyscyplinę budżetową.
Rozdział 4
Organizacja i zarządzanie

§ 8.
Do zadań Zespołu w zakresie współdziałania
z innymi instytucjami gminnymi w zakresie spraw
oświatowych należy w szczególności:
1. współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych z zakresie spraw leżących w kompetencji Zespołu, a w szczególności:
------

przekazanie dyrektorom placówek oświatowych zatwierdzonych planów finansowych,
informowanie dyrektorów placówek oświatowych o posiadanych środkach finansowych
będących w ich dyspozycji,
przedkładanie dyrektorom placówek oświatowych sprawozdań z wykonania budżetu,
bieżące informowania dyrektorów placówek
oświatowych o stanie posiadanych środków
po zmianach w budżecie,
ustalanie wysokości zaliczek na bieżące zakupy dla placówek,

2. współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowaniu i realizacji budżetu placówek oświatowych,
3. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi
gminy w zakresie realizacji zadań oświatowych,
4. współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych i Urzędu Gminy przy organizowaniu dowozu
uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,

§ 11.
1. Pracą Zespołu kieruje Kierownik i reprezentuje go
na zewnątrz.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy, który
wykonuje w stosunku do niego uprawnienia pracodawcy.
3. W razie dłuższej nieobecności kierownika Zespołu
lub w innych szczególnych przypadkach Wójt
Gminy może wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki
kierownika.
§ 12.
1. Kierownik kieruje jednoosobowo bieżącą działalnością Zespołu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Zespołu.
2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika Zespołu należy organizacja pracy Zespołu, nadzór nad pracą pracowników Zespołu oraz
nadzór nad opracowaniem projektów planów finansowych placówek oświatowych i arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
3. Kierownik Zespołu ponosi odpowiedzialność za
majątek Zespołu oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w terminach wynikających z obowiązujących
w tym zakresie terminów.
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4. Kierownik Zespołu w porozumieniu z dyrektorami
placówek oświatowych przedstawia wnioski wraz
z uzasadnieniem w sprawie zmian budżetowych,
w zakresie zadań oświatowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
3. Za przestrzeganie niniejszego Statutu odpowiedzialność ponosi Kierownik Zespołu.

§ 13.
1. Zespół jest pracodawcą w znaczeniu przepisów
prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zespole.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik

2. Kierownik Zespołu wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pozostałych pracowników
Zespołu.
3.

Poz. Poz.
1961,1962,1963
1961, 1962

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/195/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy
z głównym księgowym Zespołu wymaga pozytywnej opinii Wójta Gminy.

Wykaz placówek oņwiatowych, o których mowa
w § 4 pkt 1 Statutu Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiņniowej

4. Kierownik Zespołu wydaje wewnętrzne zarządzenia
dotyczące organizacji pracy w Zespole, w tym
min. wprowadza regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń pracowników Zespołu.

1. Zespół Placówek Oświatowych w Glichowie
2. Zespół Placówek Oświatowych w Kobielniku

§ 14.

3. Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku

Szczegółowy zakres działania Zespołu, w tym
strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Zespołu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy.

4. Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce
5. Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik

§ 15.
1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie
określonym dla jego nadania.
1961

1962
1962

UCHWAŁA NR XXX/196/10
RADY GMINY WIŅNIOWA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/61/03 Rady Gminy Wiņniowa z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Wiņniowa

Na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt. 1 oraz
art. 22 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr IX/61/03 Rady
Gminy Wiśniowa z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniowa, a opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 52
poz. 707 z dnia 15 marca 2004 roku, w § 7 ust. 3 dodaje
1962

się lit. „i”, która otrzymuje brzmienie: „Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśniowej”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik
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1963
1963

UCHWAŁA NR XXX/198/10
RADY GMINY WIŅNIOWA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystoņci na terenie Gminy Wiņniowa
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18
ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) – Rada
Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się górną stawkę opłat za zorganizowany
wywóz odpadów komunalnych wraz z ich unieszkodliwieniem:
1) od worków o pojemności 120 litrów, w wysokości
14 złotych brutto za jeden wywóz;
2) od pojemników o pojemności 60 litrów, w wysokości
14 złotych brutto za jeden wywóz;
3) od pojemników o pojemności 110 litrów, 120 litrów,
w wysokości 15 złotych brutto za jeden wywóz;
4) od pojemników o pojemności 190 litrów w wysokości
22 złote brutto za jeden wywóz;
5) od pojemników o pojemności 240 litrów, w wysokości 25 złotych brutto za jeden wywóz,
6) od pojemników o pojemności 1100 litrów, w wysokości 80 złotych brutto za jeden wywóz,
7) od kontenera, w wysokości 80 za 1 m3 odpadów.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za wywóz nieczystości
płynnych wraz z ich utylizacją ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 50 złotych brutto za 1 m3 nieczystości.
§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 zawierają podatek VAT i pobiera je podmiot świadczący usługi.
§ 4. Odpady gromadzone w sposób selektywny
w workach lub specjalnych pojemnikach nie podlegają
opłacie za wywóz i unieszkodliwienie.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy
Wiśniowa, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 59 z dnia 25 stycznia
2008 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik
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„ Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
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 Urzĉdowego 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.
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