DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 292

Kraków, dnia 9 czerwca 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU:
1979

–

Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010 r.

16976

UCHWAŁY RAD GMIN:
1980

1981

1982
1983
1984

1985

1986
1987

1988

1989

1990

–

–

–
–
–

–

–
–

–

–

–

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu
ich pobierania.

16994

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bukowina Tatrzańska.

16996

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Rzepiskach imienia Jana Pawła II

16998

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

16998

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat abonamentowych i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu
ich pobierania

17001

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmiany do
uchwały Nr XXVI/390/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania
i opłat dodatkowych.

17002

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie: zmiany nazwy
ulicy.

17003

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olkusz lub jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.

17003

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie :zniesienia formy
ochrony przyrody dotyczącej drzewa pomnika przyrody – lipy szerokolistnej,
nr 920/1 rejestru wojewódzkiego pomników przyrody, rosnącej przy osadzie
leśnej w miejscowości Podlesie w gminie Olkusz, na terenie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Olkusz, Leśnictwie Rabsztyn, oddział 6 c.

17016

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XVII/179/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagród za
wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania.

17016

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w Lubaszowej.

17017

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
1991

–

– 16976 –

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia
Publicznemu Gimnazjum w Tuchowie.

Poz. 1979

17017

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY:
1992

–

Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz z dnia 24 marca 2010 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze
Gminy Nowy Wiśnicz

17017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
1993

1994

–

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. rozstrzygnięcie nadzorcze
dotyczace Uchwały XXXVIII/414/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat abonamentowych i opłat dodatkowych za parkowanie oraz
sposobu ich pobierania

17018

Wojewody Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. rozstrzygnięcie nadzorcze
dotyczace Uchwały XXXVIII/413/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia
31 marca 2010 r. w sprawie Przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

17020

1979
1979

UCHWAŁA NR XXX/249/2010
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010 r.
Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami) Rada
Powiatu w Miechowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 1 w uchwale budżetowej.
2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącym załączniki Nr 2 - 2.1
w uchwale budżetowej.
§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010r, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącej
załącznik Nr 2.2 w uchwale budżetowej.
§ 3. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010r, jak w załączniku Nr 4
do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 3
w uchwale budżetowej.
§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na
2010r, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
i stanowiącym załącznik nr 5 w uchwale budżetowej.
§ 5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Miechowskiego na
2010r, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
i stanowiącym załącznik Nr 6 w uchwale budżetowej.
§ 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne, jak w załączniku Nr 7 do niniej-

szej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 7 w uchwale
budżetowej.
§ 7. Zmienia się prognozę długu publicznego Powiatu Miechowskiego na lata 2010 – 2020, jak
w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały i stanowiącym
załącznik Nr 12 w uchwale budżetowej.
§ 8. W treści uchwały budżetowej na 2010r § 13
otrzymuje brzmienie: 1. „ Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania Powiatu Miechowskiego i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną
kwotę 1 000 000 zł.”
2. "Upoważnienie z ust.1 obejmuje możliwość
umocowania kierowników jednostek budżetowych do
zaciągania tego rodzaju zobowiązań, z których łączna
wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez
Zarząd Powiatu nie przekroczy kwoty z ust.1”.
§ 9. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010 rok Rady Powiatu w Miechowie
Nr XXVII/212/09 z dnia 23.12.2009r z późn. zmianami
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały
i załączników.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1979
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/249/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/249/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

– 16980 –

Poz. 1979

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

– 16982 –

Poz. 1979

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/249/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

– 16985 –

Poz. 1979
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/249/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXX/249/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/249/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

– 16989 –

Poz. 1979
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXX/249/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1979

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

– 16991 –

Poz. 1979
Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXX/249/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

– 16992 –

Poz. 1979

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

– 16993 –

Poz. 1979

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292

– 16994 –

Poz. 1979,1980

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
1979

1980
1980

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2010
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50
ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej
(t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - Rada
Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje :
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwol-

nienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, o treści jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Waliczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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Poz. 1980
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/238/2010
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 19 marca 2010 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą
przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.
§ 2. 1.
Zakres i wymiar usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres
i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:
1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego,
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez
rodzinę,
3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną
wnioskodawcy, w tym opinię lekarza (wydaną
w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub
wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala
pracownik socjalny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego
3. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad
może domagać się od osób zobowiązanych do alimentacji w stosunku do osoby korzystającej z pomocy, złożenia oświadczenia o dochodach oraz deklaracji pomocy
finansowej na jej rzecz.
Tytuł I
Warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:
a) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem
higieny osobistej świadczeniobiorcy i czystości
pomieszczeń, w których przebywa, a w przypadku
zamieszkiwania z rodziną, utrzymywania w czystości pomieszczenia zajmowanego przez świadczeniobiorcę,
b) zapewnienie podopiecznemu posiłków (w tym jednego gorącego posiłku dziennie),
c) utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę
( indywidualne ogrzewanie),
d) wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza,
Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę w rodzinie:

do 477 zł /351zł/ = 100 %
powyżej 100 % do 132,5 %
powyżej 132,5 % do 165 %

e) załatwianie spraw związanych z bieżącą organizacją
życia,
f) zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem
w miarę możliwości.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane
są po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj schorzeń oraz zalecanych specjalistycznych usług opiekuńczych.
§ 4. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona.
2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 5. Usługi opiekuńcze przyznaje się w formie decyzji administracyjnej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową, na
wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby
lub z urzędu.
§ 6. Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na jaki
niezbędne jest świadczenie tych usług w zakresie ustalonym w drodze wywiadu środowiskowego.
§ 7. 1. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez
pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekunki
domowej, opiekunki środowiskowej lub starszej opiekunki środowiskowej.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi
dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
§ 8. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą
pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez
świadczeniobiorcę lub członka rodziny.
Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 9. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od kwoty dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie
świadczeniobiorcy obliczonego wg poniższej tabeli :
Wysokość odpłatności w % ustalony od ceny
specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie
osoby w rodzinie
gospodarującej
nieodpłatnie
nieodpłatnie
1,5%
3,5%
3%
7%

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 292
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powyżej 165 % do 187,5 %
powyżej 187,5 % do 220 %
powyżej 220 % do 237,5%
powyżej 237,5 % do 255 %
powyżej 255 % do 265 %
powyżej 265 % do 275%
powyżej 275% do282,5 %
powyżej 282,5% do290 %
powyżej 290% do310 %
powyżej 310 % do 330 %
powyżej 330 %

Poz. 1980,1981
5%
7%
11%
15%
22,5%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

2. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium
dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy
społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy
o pomocy społecznej.
§ 10. Koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w zarządzeniu podjętym
nie później niż do 31 marca każdego roku.
§ 11. Odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się na konto wskazane w decyzji administracyjnej , w rozliczeniach miesięcznych, do 5-go każdego dnia miesiąca, po wykonaniu usługi.
§ 12. 1.Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/ rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby
wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
b) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

11%
15%
20%
25%
32,5%
40%
55%
70%
85%
100%
100%

2) Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.
§ 13. Odpłatność za usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania ponoszona przez świadczeniobiorców
stanowi dochód Gminy.
Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze.
§ 14. Należności z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze
wynikające z wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Ośrodek na podstawie potwierdzonych
przez świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc
§ 15. Zapłata należności za usługi następuje na
wskazane w decyzji administracyjnej przyznającej tę
formę pomocy konto bankowe.
§ 16. Wpłata należności za świadczone usługi powinna zostać wpłacona na wskazane konto bankowe do
5 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wykonano usługi.
Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Waliczek

1980

1981
1981

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2010
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę
Bukowina Tatrzańska.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz,U.z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.17 ust.1 pkt.15,
art. 44, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009 r.,Nr 175,
poz.1362, z późn.zm.) - Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala ,co następuje :
§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebów oraz
zwrotu kosztów pogrzebów poniesionych przez Gminę

Bukowina Tatrzańska, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Waliczek
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Poz. 1981
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/239/2010
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 19 marca 2010 r.

Zasady sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bukowina Tatrzańska
§ 1. 1. Sprawianie pogrzebów przez Gminę Bukowina Tatrzańska przysługuje osobom zmarłym, które
zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, jeżeli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji .
2. O sprawienie pogrzebu przez Gminę Bukowina
Tatrzańska może się ubiegać osoba zobowiązana do
pochówku ,pozostająca w trudnej sytuacji materialnej
i równocześnie nie mająca uprawnień ani możliwości
ubiegania się o zasiłek pogrzebowy , na podstawie odrębnych przepisów.
3. Postanowienia ust.1 odnoszą się także do osób,
których tożsamości nie da się ustalić, po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora.
4. Gmina jest zwolniona z obowiązku sprawienia
pogrzebu wówczas, gdy znajdują się osoby bliskie lub
podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku.
§ 2. 1. Organizatorem pogrzebu dla osób samotnych i bezdomnych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bukowinie Tatrzańskiej zwany dalej „Ośrodkiem”
a dla osób posiadających rodzinę - rodzina.
2. Ośrodek zleca sprawianie pogrzebów wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe
usługi pogrzebowe.
3.
Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem
z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji
w przypadku osób bezdomnych i samotnych.
4. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie
aktu zgonu ,po rozeznaniu sytuacji przez pracownika
socjalnego i stwierdzeniu okoliczności ujętych w § 1.
§ 3. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem
zmarłego, jego życzeniem- jeśli jest znane, na cmentarzach parafialnych w Gminie Bukowina Tatrzańska.
§ 4. Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmują
niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności :
1. formalności związane ze zgonem i pogrzebem
2. zakup trumny wraz z akcesoriami lub urny
3. przygotowanie ciała do pochówku,
4. pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium
5. transport zwłok,
6. pochowanie zwłok do grobu ,usypanie mogiły
7.
zakup i ustawienie tabliczki nagrobkowej oraz
w przypadku takiej konieczności, symbolu religijnego,
8. zapewnienie posługi religijnej zgodnie z wyznaniem
zmarłego
§ 5. Koszty wymienione w § 4 pokrywa się na podstawie rachunków ( faktur).
§ 6. Ustala się następujące źródła i zasady pokrywania kosztów pogrzebu, sprawionego przez Ośrodek,
w sytuacjach określonych w § 1 ust 1 i 2 : 1. zasiłek
pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Koszty

pogrzebu pokrywa się w całości z tego zasiłku do wysokości nie przekraczającej jego ustawowej wysokości,
2. środki z budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań własnych gminy - jeżeli po zmarłym nie
przysługiwał zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia
społecznego i zmarły nie pozostawił po sobie żadnego
majątku . Środki finansowe na realizację niniejszej
uchwały zabezpieczone będą w planach finansowych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe. Całkowity koszt sprawienia pogrzebu ze środków własnych Gminy nie powinien przekroczyć 75 % kwoty zasiłku pogrzebowego wypłacanego
z ubezpieczenia społecznego,
a) w przypadku gdy zmarły był osobą bezdomną,
Ośrodek pokrywa w całości koszty pogrzebu,
a następnie występuje do Gminy właściwej ze
względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby
na pobyt stały o zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu,
b) w przypadku sprawienia pogrzebu dla osoby NN
koszty pogrzebu pokrywa w całości Ośrodek
3. masa spadkowa - w wysokości 100 % udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ośrodek
lub do wysokości masy spadkowej, jeżeli zmarły pozostawił po sobie majątek. Obowiązek zwrotu kosztów
pogrzebu zorganizowanego przez Ośrodek obciąża
spadkobierców zmarłego.
§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1,
Ośrodek występuje niezwłocznie do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przyznanie
zasiłku pogrzebowego. Do wniosku Ośrodek załącza
kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty
pogrzebu.
2. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 3,
Ośrodek, niezwłocznie po powzięciu wiadomości
o otwarciu spadku, występuje do spadkobierców zmarłego z wnioskiem o pokrycie kosztów pogrzebu. Do
wniosku Ośrodek załącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty pogrzebu. W przypadku
uchylania się spadkobierców od ciążącego na nich
obowiązku Ośrodek występuje o zwrot kosztów sprawionego pogrzebu na drogę sądową.
§ 8. 1. Ośrodek może odstąpić od żądania zwrotu
w całości lub w części wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu od spadkobierców, gdy dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Sytuację materialną spadkobierców ustala się
na podstawie dokumentów właściwych do ustalenia
kryterium dochodowego oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Waliczek
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UCHWAŁA NR XXXIII/240/2010
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Rzepiskach imienia Jana Pawła II
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ - Rada Gminy Bukowina Tatrzańska postanawia:
§ 1. Szkole Podstawowej nr 2 w Rzepiskach nadać
imię Jana Pawła II i przyjąć nazwę tej szkoły w brzmieniu „Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Rzepiskach”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Waliczek

1982

1983
1983

UCHWAŁA NR XXXVIII/413/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
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 późniejszymi
zmianami ) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 97 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje :
§ 1. Przyjmuje się regulamin wynagradzania nauczycieli, określajacy wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miechów. Regulamin określa także wysokość i warunki
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -

wychowawcze, a także szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Regulamin wynagradzania stanowi załącznik
nr do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/301/2009 Rady
Miejskiej w Miechowie z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Waliczek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/413/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 31 marca 2010 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli.
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Regulamin określa wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe
warunki przyznawania dodatkuza wysługę lat, a także
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miechów. Regulamin określa
także wysokość i warunki przyznawania nagród ze spe-

cjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, a także szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
a) Karcie Nauczyciela - rozumie sie przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
b) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miechów.
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c) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela
przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, w tymnauczycieli pełniących
funkcjie kierownicze w szkole, a także nauczycieli
zatrudnionych w bibliotekach i świetlicach szkolnych.
d) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę.
e) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka.
f) dyrektorze - lub wicedyrektorze - należ przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki
o której mowa w ust.2 lit. b.
g) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy przez to rozumieć tygodniowy obowiazkowy
wymiar godzin o którym mowa w art. 42 ust.3,
art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42
ust.6, art. 42 ust. 7 pkt. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.
§ 2. Regulamin ma zastosowanie w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miechów
Rozdział II
Szczegółowe zasady przyznawania i wysokości dodatku
motywacyjnego
§ 1. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole prowadzonej przez Gminę Miechów, z zastrzeżeniem ust 2, dodatku motywacyjnego
jest :
1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności :
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji ,
efektami egzaminów i sprawdzianów albo osiągnięciami w konkursach, zawodach i olimpiadach.
b) Umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami.
c) Pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności :
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie sie do
przydzielonych obowiązków.
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń
szkolnych.
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej.
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków.
3) Zaangazowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej
"Kartą Nauczyciela", a w szczególności :
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych.
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych.
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.

Poz. 1983

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w szkole, dodatku
motywacyjnego jest :
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikajacych ze statutu placówki.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności :
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
b) rzetelne i terminowe wywiązywanie sie z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków.
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególności :
a) aktywny udział w szkoleniach, naradach i konferencjach.
b) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły
3. Środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli
stanowią 4 % kwoty planowanej na wynagrodzenia
zasadnicze dla tych nauczycieli.
4. Środki na dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół stanowią 20 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze dla dyrektorów.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje sie na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy, w wysokości do 20 % otrzymywanego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala dyrektor
szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz Gminy i Miasta
Miechów.
Rozdział III
Szczegółowe zasady przyznawania i wysokości dodatków : funkcyjnych dla dyrektorów szkół oraz innych
osób, którym powierzono stanowisko kierownicze
w szkołach
§ 1. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje
dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, a dla
nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze
w szkole - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła
funkcjonuje.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
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4. Wysokość przysługujacego dodatku funkcyjnego dla dyrektora, wicedyrektora oraz kierownika świetlicy wynosi :

lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru
zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze
godzin

1) Dyrektor szkoły liczącej od 4 do 7 oddziałów - od
600,00 zł do 800,00 zł
2) Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów - od
720,00 zł do 920,00 zł.
3) Dyrektor szkoły liczącej od 17 do 19 oddziałów - od
840,00 zł. do 1.040,00 zł
4) Dyrektor szkoły liczącej powyżej 19 oddziałow - od
960,00 zł. do 1.160,00 zł.
5) Wicedyrektor szkoły, bez względu na liczbę oddziałów
- od 480,00 zł. do 600,00 zł.
6) Dyrektor przedszkola liczącego od 4 do 6 oddziałów od 600,00 zł. do 800,00 zł.
7) Kierownik świetlicy - od 200,00 zł. do 300,00 zł.

Rozdział V

§ 2. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono : wychowawstwo
klasy, wychowawstwo świetlicy, sprawowanie funkcji
doradcy metodycznego, opiekuna stażu, przysługuje
dodatek funkcyjny.
2. Wysokośc dodatków funkcyjnych o których
mowa w art. 2 pkt. 1 wynosi :
1) wychowawstwo klasy
a) do 18 uczniów w klasie - 60,00 zł.
b) powyżej 18 uczniów w klasie - 80,00 zł.
2) wychowawstwo w przedszkolu - 80,00 zł.
3) wychowawstwo na świetlicy - 60,00 zł.
4) opiekun stażu - 30,00 zł.
5) doradca metodyczny - 50,00 zł.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz
Gminy i Miasta Miechów.
4.
Nauczycielowi, o którym mowa w § 1
ust. 1 sprawujacemu funkcje wymienione w ust. 1, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowane stanowiska kierownicze oraz sprawowanie funkcji.
Rozdział IV
Szczegółowe zasady przyznawania dodatków za warunki
pracy
§ 1. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki z tytułu
pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, okreslonych w odrębnych przepisach, w wysokości od 5
do 15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokośc dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, biorąc pod uwagę
stopien trudności lub uciążliwosci realizowanych zadań
lub wykonywanych prac.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okreise niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli
§ 1. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje :
1) począwszy od pierwszego dnia miesiaca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiaca.
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub
wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia
miesiaca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Rozdział VI
Warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastepstw doraźnych
§ 1. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się,
z zastrzeżeniem ust 2, dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych
lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca sie w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub
uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć.

§ 1. 1. Fundusz nagród wynosi 1 % planowanego
rocznego funduszu na wynagrodzenia nauczycieli

5. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych

1) 30 % - fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza.
2) 70 % fundusz nagród do dyspozycji dyrektora szkoły.

2. Podział funduszu jest następujacy :
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3. Nagrody sa wręczane co roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Mogą być równiez wręczane
z okazji ważnych wydarzeń w zyciu placówki np. jubileusz, nadanie imienia itp.
4. Nagroda burmistrza nie może byc wyższa niż
150 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, natomiast nagroda dyrektora szkoły nie
może być wyższa niz 100 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.
5. Szczegółowe zasady przyznawania nagród reguluje regulamin nagród który stanowi załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIX/213/2008 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 24.06.2008 r.

Poz. 1983,1984

przysługuje tylko jeden dodatek, w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiaca, następującego po miesiącu w którym złozono
wniosek o jego przyznanie.
§ 3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach : 1. Nie świadczenia pracy, za
który przysługuje wynagrodznie.
2. Pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział VIII

3. Korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego

§ 4. 1. Dodatek przyznaje sie na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem § 2

§ 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stnowiska nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązujacego wymiaru zajęć,
w szkołach położonych na terenach wiejskich oraz miastach liczących do 5 tys. mieszkańców.

2. O każdej zmianie mającej wpływ na wysokość
dodatku, nauczyciel ma obowiązek powiadomić pracodawcę pod rygorem zwrotu nadpłaconego dodatku.
3.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi organ prowadzacy szkołę.

§ 2. 1. Nauczycielom o których mowa w § 1 przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany
dalej "dodatkiem" w wysokości uzależnionej od liczby
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości :

Postanowienia końcowe

1) 30,00 zł. - do dwóch osób w rodzinie
2) 50,00 zł. - dla trzech i więcej osób w rodzinie

§ 1. 1. Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Rozdział IX

2. Regulamin obowiązuje od 1 maja 2010 r.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza sie
nauczyciela oraz współnie z nim zamieszkujących
współmałżonka oraz dzieci.

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Waliczek

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącego także nauczycielem stale z nim zamieszkującym,
1983

1984
1984

UCHWAŁA NR XXXVIII/414/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat abonamentowych i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich
pobierania
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Miechowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za
parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00, za wyjątkiem świąt.

2.Strefy płatnego parkowania i wysokość stawek
opłat parkingowych określa uchwała nr XXXVI/390/2010
Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r.
§ 2.
Opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania mogą być uiszczane w formie opłat abonamentowych:
1. karta abonamentowa która upoważnia do parkowania we wszystkich strefach płatnego parkowania
przez okres ich ważności:
- jednomiesięczna - 120,00 zł
- roczna, płatna jednorazowo – 1200,00zł.
Wykupienie karty abonamentowej parkingowej upoważnia do nieograniczonego postoju na dowolnym
parkingu płatnym w Miechowie, lecz nie stanowi podstawy do roszczenia w związku z brakiem wolnych
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miejsc postojowych. W przypadku rezygnacji z karty
abonamentowej opłata nie podlega zwrotowi.
2. karta abonamentowa dla parkowania pojazdów będących własnością osób zamieszkałych w obszarze strefy
płatnego parkowania, przy której są zameldowani oraz
prowadzących działalność gospodarczą w tej strefie
parkowania :
- karta abonamentowa miesięczna – 60,00zł
- karta abonamentowa roczna - 700,00zł
Karta upoważnia tylko do postoju na parkingu położonym bezpośrednio przy miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej w tej strefie parkowania.
§ 3.
1. Ustala się zerową stawkę opłat za parkowanie dla
pojazdów:
- wymienionych w art. 13, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych tj. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, Służby
Celnej, Zarządów Dróg, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej
Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska
jest stroną, tak stanowi;
- pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie lub
w przypadku klęski żywiołowej, autobusów szkolnych
przewożących dzieci do szkoły,
- osób niepełnosprawnych z wyłożoną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej,
- Straży Miejskiej oraz pojazdów służb technicznych
miasta. Do służb technicznych miasta zalicza się m.in.
Zakład Gospodarki Komunalnej , Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, Zakład Energetyczny, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
- służbowych: Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,

Poz. 1984,1985

- taksówek – za postój do 15 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub wysiadaniem pasażera..
§ 4.
1. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł,
pobieraną w przypadku odmowy uiszczenia opłaty za
postój.
2. Opłatę dodatkową pobiera inkasent opłat parkingowych.
3. W przypadku braku możliwości uregulowania opłaty
parkingowej w dniu postoju, kierujący pojazdem jest
zobowiązany do uregulowania należności najpóźniej
następnego dnia w kasie Urzędu Gminy i Miasta
w Miechowie, w przeciwnym razie zostanie naliczona
opłata dodatkowa z terminem płatności 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania.
4. W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której mowa
w pkt 1 i 2 w ciągu 7 dni, ściągnięcie należności nastąpi
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
§ 5.
Karty abonamentowe parkingowe można nabyć
w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie bądź u inkasenta opłat parkingowych.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta w Miechowie.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

- pojazdów dostarczających zaopatrzenie do pobliskich
sklepów i zakładów usługowych – na czas rozładunku,
nie dłużej niż 15 minut

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Andrzej Chmielewski

1984

1985
1985

UCHWAŁA NR XXXVIII/418/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXVI/390/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i opłat dodatkowych.
Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 13b ust.4 pkt 1
i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / t.j. Dz.U. z 2007 Nr 19, poz.115 z późn. zm./
w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2001
Nr 142 poz. 1541 z późn. zm/.
Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:
§ 1.
Zmienia się treść § 2 uchwały nr XXVI/390/2010 z dnia
27 stycznia 2010 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala
się następujące opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania:

1) Za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego lub motocyklowego 1,00 zł
2) Za drugą godzinę parkowania pojazdu samochodowego lub motocyklowego 2,00 zł
3) Za trzecią godzinę parkowania pojazdu samochodowego lub motocyklowego 2,00 zł
4) Za czwartą i każdą następną godzinę parkowania
pojazdu samochodowego lub motocyklowego 1,00 zł.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta w Miechowie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
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Poz. 1985,1986,1987
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Andrzej Chmielewski

1985

1986
1986

UCHWAŁA NR XLIV/484/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).Rada Miejska w Olkuszu
uchwala, co następuje:

2. Dopuszcza się stosowanie skrótu: ul. Ks. Kan.
S. Gajewskiego.

§ 1. 1.
W granicach działek ewidencyjnych
nr 3687/7 i 3687/6 stanowiących drogę publiczną zmienia się nazwę ulicy z Biema w Olkuszu na ulicę Księdza
Kanonika Stanisława Gajewskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Legionów Polskich do granicy administracyjnej Miasta Olkusz z Sołectwem Witeradów.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

1986

1987
1987

UCHWAŁA NR XLIV/485/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Olkusz lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.
nr 157 poz. 1240), Rada Miejska w Olkuszu:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w formie umorzenia, odroczenia lub
rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Olkusz lub
jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, a także wskazuje osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Pod pojęciem „należności pieniężnej mającej
charakter cywilnoprawny”, zwanej w dalszej treści
uchwały „należnością” rozumie się: należność nie mającą charakteru publiczno-prawnego, na którą składa się
należność gółwna, odsetki, inne należności uboczne
(koszty postepowania sądowego i inne).
3. Pod pojęciem "jednostki podległe" rozumie się
gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowosci prawnej.

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
6) kwota należności z jednego tytułu jest mniejsza lub
równa trzykrotności kwoty najniższej opłaty sądowej
do pozwu,
7) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu, bądź też jego siedziby.

§ 2. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych Gminie Olkusz odrębnymi ustawami.

2. W przypadku należności, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, należność ta, może
zostać umorzona z urzędu tylko wtedy, gdy warunki
umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1. Należność, o której mowa w § 1 może zostać
umorzona z urzędu w całości w przypadku wystąpienia
poniższych okoliczności:

§ 4. 1. Na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
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interesem publicznym, może zostać udzielona ulga
w spłacie należności, we wskazanej formie:
1) odroczenia terminu lub rozłożenie na raty zapłaty
należności głównej,
2) odroczenia terminu lub rozłożenie na raty zapłaty
należności głównej wraz z odsetkami lub innymi należnościami ubocznymi,
3) umorzenie w całości lub w części należności głównej,
umorzenie odsetek od należności głównej lub innych
należności ubocznych.
2. Udzielenie wnioskowanej ulgi wymaga zgromadzenia materiału dowodowego celem dokonania
analizy czy zachodzą przesłanki ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.
3. Organizacjom pozarządowym prowadzącym
działalność społecznie użyteczną można umorzyć należność w całości lub w części, jeżeli:
a) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, że uregulowanie zobowiązania
spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie
prowadzenia działalności statutowej,
b) niemożność świadczenia jest wynikiem czynników
od nich niezależnych
4. Odroczenie terminu, o którym mowa w ust.
1 pkt 1) i pkt 2) może nastąpić na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy.
5. Rozłożenie na raty zapłaty należności, o której
mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) może nastąpić na okres nie
dłuższy niż 36 miesięcy.
6. W przypadku udzielenia ulgi w formie o której
mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2) od należności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, pobiera
się opłatę w wysokości 50% zastrzeżonych w umowie
odsetek za opóźnienie, a w przypadku braku ich zastrzeżenia, w wysokości 50% odsetek ustawowych obowiązujących w dniu udzielenia ulgi (tj, w dniu zawarcia porozumienia), liczoną za okres od dnia złożenia wniosku
o udzielenie ulgi do terminu zapłaty odroczonej należności (w przypadku odroczenia terminu zapłaty) lub do
dnia zapłaty poszczególnych rat na jakie została rozłożona należność (w przypadku rozłożenia na raty).
7. Wcześniejsze, aniżeli wskazane w porozumieniu uregulowanie należności, dla której termin zapłaty
został odroczony lub rozłożony na raty nie zwalnia dłużnika z obowiązku zapłaty opłaty o której mowa w ust. 4.
8. Jeżeli dłużnik:
1) nie zapłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu płatności (wymagalności),
2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od pierwotnego terminu płatności (wymagalności).
9. Przez spełnienie terminu spłaty wyznaczonego
porozumieniem uważa się datę faktycznego wpływu
należności na konto Gminy Olkusz lub jej jednostek
podległych.
§ 5. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 4 następuje w drodze porozumienia.
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2. Stosowanie ulg, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 następuje w drodze jednostronnego
oświadczenia woli organu, o którym mowa w § 6.
3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze
oświadczenia woli organu, o którym mowa w § 6.
§ 6. 1. Organem właściwym do udzielania ulg
o których mowa w § 3 i § 4 jest:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz lub upoważniony
przez niego Zastępca zgodnie z określonymi dziedzinami ogólnego nadzoru oraz zakresem realizowanych
zadań, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza
jednorazowo 5.000 zł,
2) Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Miejskiej, jeżeli kwota należności głównej przekracza kwotę 5.000 zł.
§ 7. 1. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego
działalność gospodarczą, może zostać udzielona ulga
w spłacie należności cywilnoprawnych, w formie
i w sposób wskazany w § 4 niniejszej uchwały, która
stanowi pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach
określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach
prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach
zasady de minimis - rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu wspólnotowego do pomocy de minimis.
2. Kryteria i sposób udzielania ulg stanowiących
pomoc de minimis zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy przedstawia
Radzie Miejskiej informację o liczbie i rodzaju zastosowanych ulg, ogólnej kwocie umorzenia należności oraz
kwotach należności odroczonych i rozłożonych na raty.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 10. Traci moc uchwała nr L/645/2006 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych
ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/485/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 23 marca 2010 r.

czeniu (np. pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to
do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie
w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do
których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla
obliczenia wartości pomocy.

§ 1. Niniejszy załącznik wskazuje podstawę prawną,
kryteria, sposób udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny stanowiących pomoc de minimis oraz obowiązek sprawozdawczy w zakresie udzielonej pomocy de minimis.

3. Pomoc de minimis nie może być udzielona
przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji
ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. C
244 z dnia 01.10.2004r.). Ponadto zasada de minimis nie
ma zastosowania w odniesieniu m.in. do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE,
sektora rybołówstwa i akwakultury oraz sektora węglowego. Pomoc de minimis nie może być wydatkowana
na zakup środków transportu wykorzystywanych do
prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego towarów.

§ 2. 1. Niniejszy załącznik został opracowany na
podstawie następujących aktów prawnych dotyczących
pomocy publicznej:
1) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst
jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis Dz.U.UE.L.2006.379.5,
3) Komunikat Komisji „Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw” Dz.U.UE.C.04.244.2
ze zm.,
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania
wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych
formach (Dz. U. Nr 194 poz. 1983 z późn. zm.),
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca
2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis
i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 53, poz. 354),
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy
oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we
wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 952),
§ 3. 1. Pomoc de minimis jest jednym z rodzajów
pomocy publicznej. Jest to wsparcie państwa udzielane
przedsiębiorcom. Pomoc de minimis jest szczególnym
przypadkiem pomocy publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) 1998/2006 z
15 grudnia 2006 r. ogólna kwota pomocy de minimis
przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie
może przekraczać 200 tys. euro w okresie trzech lat budżetowych. Limit tej pomocy dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego wynosi
w okresie trzech lat 100 tys. euro. Pomoc de minimis
może być udzielana przedsiębiorcy niezależne od jego
wielkości. Pomoc de minimis kumuluje się tylko z inną
pomocą de minimis, niezależnie od tego, na co i w jakiej
wysokości została udzielona danemu przedsiębiorcy.
W przypadku nadużycia pomocy przewidziane są procedury jej zwrotu.
2. Dokonując oceny wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa
poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana
- do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane
przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis
w badanym okresie. Przedsiębiorców ubiegających się
o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia.
Nie można łączyć jej, w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przezna-

4. Podmiot udzielający pomocy działając z urzędu
(bez konieczności składania w tym zakresie wniosku
przez beneficjenta pomocy) wydaje zaświadczenie
o udzielonej pomocy stwierdzające jej charakter i określające m.in. dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis, a także dane identyfikujące organ udzielający
pomocy oraz beneficjenta, a także podstawę prawną
udzielenia pomocy. Zaświadczenie powinno być wydane beneficjentowi w dniu udzielenia pomocy (np.
w dniu podpisania umowy, na podstawie której przedsiębiorca nabył prawo do pomocy lub wraz z decyzją
organu udzielającego pomocy). Udzielenie pomocy na
podstawie umowy pociąga za sobą konieczność wydania zaświadczenia de minimis – zgodnie z zasadami
i wymogami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354).
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie
pomocy de minimis jest zobowiązany do:
1) złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis –
wzór wniosku stanowi załącznik nr 1,
2) złożenia informacji dotyczącej pomocy de minimis
otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat budżetowych
poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem
o udzielenie pomocy de minimis wraz z dokumentacją
potwierdzającą uzyskaną pomoc de minimis (zaświadczenia, decyzje itp.) lub informacji o nie korzystaniu z pomocy de minimis w ciągu trzech ostatnich
lat budżetowych poprzedzających dzień wystąpienia
z wnioskiem – wzór oświadczenia podmiotu w tym
zakresie stanowi załącznik nr 2,
3) złożenia oświadczenia, iż przyznana pomoc de minimis nie zostanie przeznaczona na nabycie pojazdów
przeznaczonych do transportu drogowego – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3,
4) złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji finansowej
i stanie majątkowym wraz ze stosowną dokumentacją
potwierdzającą podniesione argumenty (dotyczy
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi ) wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.
2. Do czasu przekazania przez przedsiębiorcę
wskazanych w ust. 1 pkt 2 informacji lub zaświadczeń
pomoc de minimis nie może zostać udzielona.
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3. W przypadku udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, w treści porozumienia zawartego
z dłużnikiem należy:
1) obliczyć wartość udzielonej pomocy publicznej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego
sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz.
1983 ze zm.). Obliczenie wartości pomocy publicznej
wymaga zastosowania stopy referencyjnej i stopy bazowej. Zasady ustalania stopy referencyjnej i bazowej
zostały określone w Komunikacie Komisji Europejskiej
w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. C 14 z 19.1.2008, str. 6).
Od dnia 1 lipca 2008 roku należy stosować nową metodę ustalania ich wysokości – podstawa ustalania
stopy referencyjnej jest tzw. stopa bazowa. Wysokość
stopy bazowej jest ogłaszana przez Komisję Europejską. W odniesieniu do stopy referencyjnej, Komisja
Europejska przyjęła zasadę indywidualnego ustalania
stopy referencyjnej dla każdego przedsiębiorcy wnioskującego o udzielenie pomocy publicznej. Stopę referencyjną dla poszczególnych przedsiębiorców uzyskuje się poprzez zsumowanie stopy bazowej i odpowiedniej marży wyrażonej w punktach bazowych. Wysokość marży, wyrażonej w punktach bazowych, ustalana jest w oparciu o dwa kryteria: - tzw. rating, który
może być ustalony w oparciu o sytuację ekonomiczno
- finansową przedsiębiorcy (w szczególności jegozdolnośćkredytową, wypłacalność) oraz - poziom zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy w formie kredytowej.
2) zawrzeć informację, że udzielona pomoc ma charakter
pomocy de minimis,
3) zawrzeć informację o braku obowiązku notyfikacji
udzielonej pomocy.
4.
Wraz z porozumieniem należy sporządzić
i przekazać przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej
pomocy de minimis. Do wydawania zaświadczeń zobowiązany jest podmiot udzielający pomocy. Zasady wydawania zaświadczeń w sprawie pomocy de minimis
reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis
i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. Za-
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świadczenia te wydawane są z urzędu w dniu udzielenia
pomocy publicznej (dzień udzielenia wsparcia) będącej
pomocą de minimis. Wydane zaświadczenie zawiera
m.in. datę wydania, pieczęć podmiotu udzielającego
pomocy publicznej, określenie beneficjenta pomocy,
dzień udzielenia pomocy publicznej oraz jej wartość
brutto w złotych i w euro – wzór zaświadczenia stanowi
załącznik nr 5.
5. W sytuacji, gdy mimo formalnego przyznania
pomocy (zawarte porozumienie), nie została ona zrealizowana (np. przedsiębiorca nie przystąpił do spłaty
należności zgodnie z ustalonym w porozumieniu harmonogramem, w związku z czym umowa zostaje rozwiązana) lub została zrealizowana w części, w celu zapewnienia zgodności treści zaświadczenia ze stanem
faktycznym należy wydać zaświadczenie korygujące
udzieloną pomoc. Zgodnie z art 5 ust. 3a ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nowe zaświadczenie (korygujące) o wartości
faktycznie udzielonej pomocy winno zostać wydane
przez organ udzielający pomocy w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia tej okoliczności. Nie pobiera się opłaty
skarbowej od zaświadczenia o pomocy de minimis.
6.
W związku z obowiązkiem sporządzania
i raportowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej – sprawozdań z zakresu udzielonej pomocy
publicznej, w przypadku jej udzielenia należy – bez
zbędnej zwłoki – informację w tym zakresie (wraz ze
stosowną dokumentacją) przekazać do Wydziału Podatków i Opłat w/m za pośrednictwem kancelarii ogólnej
(dziennik podawczy), który sporządza i przekazuje sprawozdania zbiorcze w tym zakresie. Powyższy obowiązek
wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej
pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora
finansów publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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Rady Miejskiej w Olkuszu
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Rady Miejskiej w Olkuszu
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UCHWAŁA NR XLIV/489/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 23 marca 2010 r.

1988

w sprawie :zniesienia formy ochrony przyrody dotyczącej drzewa pomnika przyrody – lipy szerokolistnej, nr 920/1
rejestru wojewódzkiego pomników przyrody, rosnącej przy osadzie leśnej w miejscowości Podlesie w gminie
Olkusz, na terenie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Olkusz, Leśnictwie Rabsztyn, oddział 6 c.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. –
Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. nr 151 z 2009r.
poz. 1220 z późn. zm./ - Rada Miejska uchwala:
§ 1. Znieść formę ochrony przyrody drzewa pomnika przyrody – lipy szerokolistnej, nr 920/1 rejestru wojewódzkiego pomników przyrody, rosnącej przy osadzie
leśnej w miejscowości Podlesie w gminie Olkusz, na
terenie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Olkusz,

Leśnictwie Rabsztyn, oddział 6 c, z powodu utraty wartości przyrodniczych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

1988

1989
1989

UCHWAŁA NR XLIV/494/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/179/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagród
za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 28 ust. 1,2 i 3
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XVII/179/2007 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagród za wysokie wyniki sportowe oraz zasady
i tryb ich przyznawania dokonuje się następujących
zmian:
-- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) Ustanowić nagrody pieniężne ze środków budżetu
gminy:
a) dla zawodników zamieszkałych na terenie gminy
Olkusz lub trenujących w klubach sportowych działających na terenie gminy Olkusz
b) dla posiadających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie trenerów trenujących zawodników
w klubach sportowych działających na terenie gminy Olkusz
1. za zajęcie I,II lub III miejsca w kategorii: młodzików, juniorów, młodzieżowców lub seniorów na Mistrzostwach Polski, Europy lub Świata w dyscyplinach
indywidualnych , w których funkcjonują Polskie Związki
Sportowe.

-- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Wysokość nagrody, o której mowa w punkcie 1a i b
jest przyznawana za zajęcie: I miejsca w Mistrzostwach Polski - do wysokości 1000 zł, II miejsca
w Mistrzostwach Polski - do wysokości 800 zł, III miejsca w Mistrzostwach Polski - do wysokości 600 zł,
w Mistrzostwach Europy odpowiednio: do wysokości
1600 zł, do wysokości 1400 zł, do wysokości 1200 zł,
w Mistrzostwach Świata odpowiednio: do wysokości
2000 zł, do wysokośći 1800 zł, do wysokości 1600 zł.
Zawodnik może otrzymywać w ciągu roku kalendarzowego jedną nagrodę za największy wynik sportowy. Łączna wysokość nagród przyznanych dla trenera
nie może w danym roku przekroczyć kwoty 2000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
1988
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UCHWAŁA NR XLIII/312/2010
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubaszowej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od jej opublikowania.

§ 1. Szkole Podstawowej w Lubaszowej nadaje się
imię Batalionu AK „Barbara”.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Ryszard Wrona

1990

1991
1991

UCHWAŁA NR XLIII/313/2010
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Tuchowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co nastepuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od jej opublikowania.

§ 1. Publicznemu Gimnazjum w Tuchowie nadaje
się imię Kazimierza Wielkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie:
mgr Ryszard Wrona

1991

1992
1992

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWY WIŚNICZ
z dnia 24 marca 2010 r.
o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze
Gminy Nowy Wiśnicz
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów
najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze
gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) informuje się co następuje:

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
a) I półrocze
Powierzchnia
lokalu

Standard lokalu

poniżej 40 m2

A

40m2 do 60m2

powyżej 60m2 do 80m2

B
C
A
B
C
A
B
C

do 1918
zły*
dobry
1)**.....
2).....

1919-1945
1964-1970 1971-2002 po 2002
zły
dobry zły dobry zły dobry zły dobry
1,73zł
2,37zł

1,63zł
1,73zł
2,37zł
1,63zł

2,37zł
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Poz.1992,1993
Poz. 1992

A
B
C

b) II półrocze
A
B
2,47zł
C
1,63zł
40m2 do 60m2
A
1,73zł
B
2,47zł
2,47zł
C
1,63zł
powyżej 60m2 do 80m2
A
1,73zł
B
2,47zł
C
powyżej80m2
A
B
C
A- standard wysoki (wyposażenie w instalacje centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B- standard średni ( wyposażenie w instalacje centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C- standard niski ( brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
*-budynek wymaga remontu
1)**-stawka czynszu najniższa: średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2)-stawka czynszu najwyższa: średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
poniżej 40 m2

Burmistrz:
Stanisław Gaworczyk
1993
1993

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.II.0911-68-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczace Uchwały XXXVIII/414/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia
stawek opłat abonamentowych i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej
w Miechowie Nr XXXVIII/414/2010 z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat abonamentowych i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu
ich pobierania – w części tj § 2 w zakresie słów
„W przypadku rezygnacji z karty abonamentowej opłata nie podlega zwrotowi” oraz § 3 ust. 1 tiret pierwsze
i drugie.
Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2010 r. Rada Miejska w Miechowie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/414/2010 w sprawie
ustalenia stawek opłat abonamentowych i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
W dniu 9 kwietnia 2010 r. przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru – Wojewodzie
Małopolskiemu - w celu oceny jej zgodności z prawem.

W wyniku tej oceny organ nadzoru zauważa,
co następuje:
W § 2 ust. 2 kwestionowanej uchwały Rada Miejska w Miechowie postanowiła iż w przypadku rezygnacji
z karty abonamentowej opłata nie podlega zwrotowi
W ocenie organu nadzoru postanowienia te naruszają obowiązujący porządek prawny, w szczególności
art. 32 Konstytucji. Zasada równości wyrażona w tym
przepisie oznacza, że wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu, mają być
traktowane równo (stanowisko takie wyraził Trybunał
Konstytucyjny w orzeczeniach: 17/95, OTK ZU Nr 3/1995,
s. 177; 7/98, OTK ZU Nr 6/1998, s. 505)”.
Oceniając regulację z punktu wiedzenia zasady
ekwiwalentności i równości należy stwierdzić, że wspólną cechą uzasadniającą równe traktowanie podmiotów,
biorąc pod uwagę treść i cel danej regulacji jest korzystanie posiadaczy pojazdów z wykupionego abonamentu. Zdaniem organu nadzoru w zakresie kompetencyjnym wynikającym z art. 13b ust. 4 ustawy o drogach
publicznych nie mieści się prawo do decydowania
o niezwracaniu opłaty za abonament w przypadku rezygnacji z niego przez użytkownika drogi. Posiadacze pojazdów są bowiem zobowiązani do ponoszenia opłaty za
te świadczenia, z których korzystają a kryterium zróżnicowania, czy opłata jest pobierana, czy podlega zwrotowi powinien być fakt korzystania lub nie korzystania
z abonamentu, który w takich przypadkach podlega
zwrotowi.
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W § 3 ust. 1 tiret pierwsze i drugie uchwały postanowiono: "Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla pojazdów:
- wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Policji, Inspekcji
Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Państwowej Straży
Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej,
Służby Celnej, 5) Art. 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) zmieniona
przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2008 r.
(Dz.U.08.54.326) zmieniającej nin. ustawę z dniem
15 kwietnia 2008 r.
zarządów dróg, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną,
tak stanowi,
- pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie lub
w przypadku klęski żywiołowej, autobusów szkolnych
przewożących dzieci do szkoły” (...).
Powołany w podstawie prawnej uchwały
art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych stanowi, iż rada gminy (rada miasta) na
wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem
na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania.
Zgodnie z ust. 4 tegoż przepisu rada gminy,
ustalając strefę płatnego parkowania:
1) ustala wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w tej strefie płatnego parkowania, z tym że opłata za
pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego
nie może przekraczać 3 zł;
2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub
zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych
użytkowników drogi;
3) określa sposób pobierania opłaty za parkowanie w strefie parkowania.
Rada Miejska w Miechowie ustalając stawkę zerową opłaty za parkowanie pojazdów wymienionych w
§ 3 ust. 1 tiret pierwsze i drugie naruszyła cytowany art.
13b ust. 4 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
Z przepisu art. 13 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy
wynika, że od opłat za parkowanie na drogach publicznych są zwolnione
1) pojazdy:
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej,
służb ratowniczych,
5)
Art. 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 marca 2008 r. (Dz.U.08.54.326) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2008 r.

Poz. 1992
1993

b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił
zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku
klęski żywiołowej;
2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
Jeżeli zatem, pojazdy wyżej wymienionych
służb, na mocy ustawy, są zwolnione od tych opłat, to
brak podstaw do ustalania dla nich stawek zerowych.
Takie działanie wykracza poza upoważnienie ustawowe
i stanowi istotne naruszenie prawa.
Rada Miejska w Miechowie dopuściła się nieuprawnionej modyfikacji przepisu art. 13 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych polegającej na zastosowaniu
stawki zerowej wobec jednostek ustawowo zwolnionych
z opłat, dodatkowo pomijając w uchwale Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralne Biuro Antykorupcyjne i Straż Graniczną, które
z mocy prawa są również zwolnione z przedmiotowych
opłat.
Organ nadzoru podziela, w przedmiocie upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego, stanowisko Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, wyrażone w wyroku z dnia 22 kwietnia
2009 r. sygn. akt II SA./Go 88/09,a mianowicie - z istoty
aktów prawa miejscowego wynika, iż upoważnienie do
stanowienia ich i określenia ich granic muszą wynikać
wyraźnie i jednoznacznie z ustawy, zaś wszelkie domniemanie kompetencji prawodawczej, czy też rozszerzająca
wykładnia upoważnienia jest niedopuszczalna.
Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza,
iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób
istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty dotyczące nieuprawnionej modyfikacji zapisów art. 13 ustawy o drogach publicznych i przekroczenia kompetencji przyznanej normą
art. 13b ust. 4 ustawy o drogach publicznych czynią
zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały
w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Mirosław Chrapusta
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.II.0911-66-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczace Uchwały XXXVIII/413/2010 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie Przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218)
stwierdza się nieważność załącznika do uchwały
Nr XXXVIII/413/2010 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie Przyjęcia regulaminu
wynagradzania nauczycieli – w części, tj. w zakresie
Rozdziału II § 1 ust. 1 pkt 2 lit c, ust. 3 i ust. 4, Rozdziału
III § 1 ust. 3, Rozdziału IV § 1 ust. 3 i ust. 4, Rozdziału V
§ 1 ust. 2, Rozdziału VII § 1 ust. 1, Rozdziału VIII § 3.
Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2010 r. Rada Miejska w Miechowie
podjęła uchwałę Nr XXXVIII/413/2010 w sprawie Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
W dniu 9 kwietnia 2010 r. przedmiotowa uchwała
została doręczona organowi nadzoru w celu oceny jej
zgodności z prawem.
W wyniku tej oceny organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisów przedmiotowego regulaminu,
stanowiącego załącznik do uchwały, zawartych w Rozdziale II § 1 ust. 1 pkt 2 lit c, ust. 3 i ust. 4, Rozdziale III
§ 1 ust. 3, Rozdziale IV § 1 ust. 3 i ust. 4, Rozdziale V § 1
ust. 2, Rozdziale VII § 1 ust. 1, Rozdziale VIII § 3 przywołanych w sentencji rozstrzygnięcia, jako naruszających
porządek prawny, bowiem Rada Miejska w Miechowie
ustanawiając je przekroczyła upoważnienie ustawowe.
W doktrynie i w orzecznictwie panuje zgodność
co do nakazu ścisłej wykładni prawodawczych norm
kompetencyjnych, zakazu stosowania wykładni rozszerzającej oraz analogii. Organ administracji wykonujący
kompetencję prawodawczą nie jest upoważniony ani
do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane w Karcie Nauczyciela i w Kodeksie pracy, ani
do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Pogląd tu wyrażony podziela. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie m. in. w wyroku z dnia 3 marca
2008 r. sygn. akt I OSK 1873/07.
W wyroku z dnia 13 sierpnia 2008 r. (IV SA/Wr
197/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
orzekł, że w przypadku składników wynagrodzenia nauczycieli, takich jak dodatek motywacyjny, za wysługę
lat, funkcyjny oraz za warunki pracy, upoważnienie
do dookreślenia przepisów ustawy przez radę gminy
dotyczy takich kwestii jak określenie wysokości stawek
tych dodatków oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, z zastrzeżeniem, że te "szczegółowe wa-

runki" muszą mieścić się w ramach ogólnych warunków
określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.).
Tymczasem Rada Miejska w Miechowie określając w Rozdziale II § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przewidziała kryterium nie mieszczące się w ramach kryteriów
określonych w § 6 cyt. rozporządzenia, a mianowicie
„dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych”.
Analizując podstawę prawną ustanowienia przez
Radę Miejską w Miechowie w Rozdziale II § 1 ust.3 i ust.
4 regulaminu puli środków na wypłatę dodatków motywacyjnych należy mieć na względzie, że przepis art. 30
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w brzmieniu
nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2009 r. Nr 1 poz. 1) upoważnia organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, do
określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in. wysokości
stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.
Powyższy regulamin stanowi akt prawa miejscowego, zatem winien zawierać tylko normy mające
taki charakter, jak również winien mieścić się w granicach wskazanego w ww. art. 30 ust. 6 upoważnienia
ustawowego. Tymczasem zapis określający pewną pulę
środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli i dyrektorów jest normą planistyczną dotyczącą budżetu i stanowi akt kierownictwa wewnętrznego. Ze względu na rangę przepisów mających charakter
prawa miejscowego (tzn. zawierających w swej treści
regulacje o charakterze normatywnym, w tym w szczególności tzw. novum normatywne; będące aktem generalnym i abstrakcyjnym; skierowanym do podmiotów
zewnętrznych wobec gminy), należy stwierdzić,
iż w jednym akcie prawnym nie powinno się umieszczać
norm o różnym charakterze. Mając powyższe na uwadze, wątpliwym jest by zapis o limicie środków przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół spełniał delegację zawartą
w przepisie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela.
Teza wyroku WSA z dnia 13 sierpnia 2008 r.
(IV SA/Wr 197/08) znajduje również odniesienie do
zapisów Rozdziału III § 1 ust. 3 regulaminu, w których
rada normuje, z naruszeniem ustawowej kompetencji,
prawo do dodatku funkcyjnego: „dodatek funkcyjny
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w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje
również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca
następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.”
Zdaniem organu nadzoru przytoczona wyżej regulacja regulaminu wykracza poza zakres upoważnienia
wynikającego z art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela
i z tego względu winna zostać zdelegalizowana. Rzeczony przepis nie przyznaje bowiem organowi stanowiącemu gminy uprawnienia do ustalania momentu, od
którego nauczyciel nabywa prawo do dodatków, w tym
dodatku funkcyjnego, bądź też je traci. Z art. 30 ust. 6
pkt 1 tej ustawy wynika jedynie upoważnienie do ustalenia m.in. wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
Podkreślenia wymaga też ta okoliczność, że stosownie do brzmienia art. 38 cytowanej ostatnio ustawy
nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia
nawiązania stosunku pracy. Z kolei art. 39 ust. 1 tej samej ustawy stanowi, że „zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku
z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Zmiana wysokości
wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego,
jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia
danego miesiąca kalendarzowego”.
W świetle powyższego stwierdzić należy, że wyżej
wymieniony zapis regulaminu w sposób nieuprawniony
modyfikuje cytowany art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela
poprzez pozbawienie nauczycieli wykonujących funkcje
kierownicze dodatku z tego tytułu za okres pierwszych
trzech miesięcy sprawowania tej funkcji. Dodatek funkcyjny jest elementem wynagrodzenia, który przysługuje
obligatoryjnie dla pracowników zajmujących stanowiska
wyszczególnione w § 5 rozporządzenia. Tymczasem na
mocy art. 38 Karty Nauczyciela nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku
pracy, a w myśl art. 80 Kodeksu Pracy wynagrodzenie
należy się za pracę wykonaną. Tym samym jakiekolwiek
uregulowania uszczuplające prawo pracownika do wynagrodzenia, w skład którego wchodzi również dodatek
funkcyjny, muszą mieć wyraźne umocowanie ustawowe. W analizowanym zaś przypadku takiego upoważnienia brak.
W ocenie organu nadzoru nie znajdują również
umocowania ustawowego zapisy Rozdziału IV ust. 3
i ust. 4 regulaminu stanowiące o okresach niewykonywania pracy, za które przysługuje dodatek za warunki
pracy oraz o wypłacaniu dodatku za faktycznie przepracowane godziny w trudnych lub uciążliwych warunkach
pracy.
Jak już wspomniano, Kodeks pracy w art. 80
ustanawia zasadę, że wynagrodzenie przysługuje za
okres faktycznie wykonywanej pracy oraz za okres, gdy
pracownik nie świadczy pracy, lecz przepisy przyznają
mu prawo do wynagrodzenia. Z przepisu art. 30 ust. 6
pkt 1 Karty Nauczyciela wynika, że Rada ma stanowić
odnośnie tych dodatków jedynie co do warunków ich
przyznawania oraz ich wysokości.
Przykładem przekroczenia normy kompetencyjnej
zawartej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela są również
zapisy Rozdziału V § 1 ust. 2 regulaminu, w którym Rada
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Miejska stanowi o warunkach i okresach w których
przysługuje dodatek za wysługę lat - „dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.
W ocenie organu nadzoru przywołane zapisy
uchwały wykraczają poza kompetencje przyznane organowi stanowiącemu na mocy art. 30 ust. 6 ustawy pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). W ocenie organu nadzoru w ramach ww. normy kompetencyjnej nie
mieści się upoważnienie do określania - przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - sytuacji, w których dodatki do wynagrodzenia przysługują,
a także sytuacji, w których one podlegają lub nie podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia
i zasiłku chorobowego.
W wyroku z dnia 21 sierpnia 2008 r. (IV SA./Wr
294/08) trafnie zauważa Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, że Kodeks pracy w art. 80 ustanawia
zasadę, że wynagrodzenie przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy oraz za okres, gdy pracownik
nie świadczy pracy, lecz przepisy przyznają mu prawo
do wynagrodzenia. Z przepisu art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty
Nauczyciela wynika, że Rada ma stanowić odnośnie
tych dodatków jedynie co do warunków ich przyznawania oraz ich wysokości, a warunki wypłacania dodatków
mogą stanowić jedynie uszczegółowienie ogólnych
warunków wynikających z rozporządzenia. Innych kompetencji Rady Miejskiej w tym zakresie, nie można domniemywać.
Jak stwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 10 lutego 2009 r. sygn.
akt IV S.A./Gl 450/08 delegacja ustawowa nie przewiduje
kompetencji do określania, w jakich sytuacjach nauczyciel jest pozbawiony jakiegoś elementu wynagrodzenia.
Uregulowanie, kiedy dodatek przysługuje a kiedy nie
przysługuje nie mieści się w delegacji ustawowej,
a więc jest wydane z naruszeniem prawa
Powołując się na cytowane wyroki sądów administracyjnych organ nadzoru kwestionuje również
zapisy Rozdziału VIII § 3 w którym postanowiono
o okresach, za które przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
W Rozdziale VII § 1 ust. 1 przedmiotowego regulaminu Rada Miejska zawarła zapis, wedle którego
„Fundusz nagród wynosi 1% planowanego rocznego
funduszu na wynagrodzenia nauczycieli”.
W ocenie organu nadzoru przedmiotowe zapisy
uchwały naruszają obowiązujący porządek prawny,
w tym w szczególności normę ujętą w art. 49 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
Stosownie do brzmienia art. 49 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy
w budżetach organów prowadzących szkoły (a nie
w regulaminach wynagradzania nauczycieli) tworzy się
specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości
co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń
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osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół .
W ocenie organu nadzoru bezspornym jest,
iż powyższe zapisy, zawierają normy planistyczne, dotyczące budżetu gminy i stanowią w istocie akt kierownictwa wewnętrznego. O ile zamieszczenie kwestionowanego zapisu w regulaminie wynagradzania nauczycieli
nie rodzi ujemnych następstw do jego stosowania
w praktyce, pod warunkiem umieszczenia odpowiednich
zapisów w uchwale budżetowej, to ze względu na rangę
przepisów mających charakter prawa miejscowego
należy stwierdzić, iż w jednym akcie prawnym nie powinno się umieszczać norm o różnym charakterze.

Poz. 1994

ne wyżej argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem
Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na poważne przekroczenie kompetencji
prawodawczej organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowane zapisy regulaminu w sposób istotny
naruszają obowiązujący porządek prawny, a podniesio-

Z up. Wojewody Małopolskiego:
Kierownik Oddziału
w Wydziale Prawnym i Nadzoru:
Joanna Żurek-Wójcik

1994
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w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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