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Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI-102-03 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Andrychów (z późn. zm.).

23824

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia
stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta
Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.).

23824

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom podległym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

23825

Rady Gminy Drwinia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów
budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drwinia w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

23827

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

23828

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

23834

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Borek

23835

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bratucice.

23835

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Buczków.

23836

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dąbrówka.

23836

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dębina.

23836

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Jodłówka.

23837

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Okulice.

23837

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ostrów Królewski.

23838

Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rzezawa.

23838
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Poz. 2698,2699

Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia
Publicznemu Gimnazjum w Zaborowie

23838

Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Szkoły
Muzycznej I stopnia w Trzcianie Gmina Trzciana i nadania jej statutu.

23839

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

23851

Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno”

23851

2698
2698

UCHWAŁA NR XLIX-389-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI-102-03 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów
(z późn. zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68
ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62,
poz. 718 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie
u c h w a l a , co następuje:

"48. ul. Pachla 2"
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XI-102-03
nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI-102-03
z dnia 28 sierpnia 2003 r. (z późn. zm.)w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Andrychów dodaje się pkt. 48, który
otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
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UCHWAŁA NR XLIX-390-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego
parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie
pojazdów (z późn. zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086
z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 2 i art 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449) Rada Miejska w Andrychowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Skreśla się dotychczasową treść załącznika
nr 3 do Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania
pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów

(z późn. zm.) i w to miejsce wprowadza się nową treść,
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVIII-170-04
z dnia 26 lutego 2004 r. nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca
2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
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Poz. 2700
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX-390-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 27 maja 2010 r.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Andrychowie
§ 1. 1. Wjazd do Strefy Płatnego Parkowania oznakowany jest znakami D-44 z informacją w których godzinach obowiązują opłaty, wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania oznakowany jest znakami D-45.
2. Obowiązkiem osoby korzystającej z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania jest niezwłoczne po zaparkowaniu wykupienie biletu na określony czas parkowania.
3. Bilet w czasie jego ważności upoważnia do
parkowania w całej Strefie Płatnego Parkowania.
§ 2. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie
Płatnego Parkowania pobierane są w dni robocze:
-- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
16.00;
-- w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00.
2. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek
w Strefie Płatnego Parkowania w czasie jej funkcjonowania jest odpłatny tak jak za postój innych pojazdów.
§ 3. Opłaty za postój uiszcza się poprzez zakup:
1) biletu parkingowego- wówczas opłata za parkowanie
może być pobierana przez parkomaty, inkasentów lub
w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów.
2) abonamentu postojowego– opłata uiszczana jest
w kasie Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
§ 4. Abonamenty postojowe, legitymacje inwalidzkie karty parkingowe oraz bilety parkingowe muszą być
umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób nie
budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności.
§ 5. 1. Wykupienie abonamentu postojowego oraz
umieszczenie go zgodnie z § 4 Regulaminu upoważnia
do zgodnego z prawem o Ruchu Drogowym nieograniczonego postoju w określonej Strefie Płatnego Parkowania. Nie upoważnia jednak do zastrzegania stałego
miejsca postoju i nie stanowi podstaw do roszczeń wobec Urzędu Miejskiego w przypadku braku miejsc postojowych.
2. Umieszczenie legitymacji inwalidzkiej - karty
parkingowej zgodnie z § 4 Regulaminu upoważnia do
zgodnego z prawem o Ruchu Drogowym postoju

w miejscu do tego wyznaczonym w czasie funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania.
§ 6. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu postojowego, bez biletu parkingowego oraz parkowanie ponad opłacony czas jest traktowane jako nieopłacenie postoju.
§ 7. Do kontroli pracy parkomatów, abonamentów,
biletów parkingowych oraz czasu postoju, a także do
wystawiania wezwań-raportów i sporządzania dokumentacji fotograficznej upoważnieni są wyłącznie Strażnicy Miejscy, którzy działają w oparciu o niniejszy regulamin.
§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera,
parkowania pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania bez
wniesienia opłaty wystawione zostaje wezwanie-raport
do uregulowania opłaty dodatkowej oraz sporządzona
zostaje dokumentacja fotograficzna. Opłatę dodatkową
należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Andrychowie
w terminie 7 dni od daty odebrania wezwania-raportu.
2. W razie nieściągalności opłaty przez Urząd
Miejski stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. W celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego pracownik Straży Miejskiej sporządza i przekazuje
do Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miejskiego
w Andrychowie zestawienie wszystkich informacji
umożliwiających ustalenie danych osobowych i adresowych posiadaczy pojazdów, którzy nie uiścili opłaty
dodatkowej za brak opłaty za parkowanie. Powyższe
zestawienie sporządzane jest w okresach miesięcznych
i przekazywane
wraz
z kopią
wezwania-raportu
i dokumentacją fotograficzną w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
4. W przypadku braku opłaty za postój w Strefie
Płatnego Parkowania dopuszcza się unieruchomienie
pojazdu samochodowego na koszt właściciela przez
zastosowanie urządzenia technicznego służącego do
blokady kół.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
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UCHWAŁA NR XLIX-393-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom podległym oraz udzielania ulg w spłacaniu
tych należności, a także 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. Nr 142
z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.59 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) po dokonaniu zgłoszenia Prezesowi
UOKiK - art.7 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
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o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r., nr 59, poz.404 z późn.zm.) - Rada
Miejska w Andrychowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odroczenia terminu zapłaty oraz rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej
jednostkom podległym, zwanych dalej „Należnościami”
od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „Dłużnikami”.
2. Pod pojęciem należności pieniężnych rozumie
się; należności główne wraz z odsetkami, przyznanymi
kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi wg stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej
ulgi, przysługującej jednemu dłużnikowi.
§ 2. 1. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Należność
przypadająca Gminie Andrychów lub jej jednostce podległej może zostać w całości lub części umorzona, spłata
całości lub części należności odroczona lub rozłożona na
raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia
złożenia wniosku przez dłużnika.
2. Należność pieniężna może zostać umorzona
w całości lub części wyłącznie w przypadku, gdy wystąpi
choć jedna z niżej wymienionych okoliczności :
a) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Dłużnika, ponieważ jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację
majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
b) Dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców
odpowiadających za jego zobowiązania ani żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
albo pozostawił przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6 000,00 zł;
c) Dłużnik będący osobą prawna został wykreślony
z rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
d) 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;
e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 3. 1. Umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części albo rozłożenie płatności całości lub części
Należności na raty może nastąpić z urzędu –
w przypadkach wymienionych w § 2 ust.2 pkt b,c,d- lub
na wniosek Dłużnika– w przypadkach wymienionych
w § 2 ust.2 pkt a i e.

Poz. 2700

w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.
4. W przypadku, gdy oprócz Dłużnika głównego
zobowiązane są inne osoby, Należności, o których mowa w § 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub
interes publiczny, stosowanie umorzeń, odroczenia
terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności
stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie
w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie
stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz.U.WE L 379 z 28.12.2006 r.)
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
ma obowiązek przedłożyć Burmistrzowi Andrychowa:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie.
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U.nr53.poz.311).
§ 5. 1. Do umarzania, odroczenia terminu spłaty
lub rozkładania na raty Należności uprawniony jest :
-- Burmistrz Andrychowa - jeżeli wartość Należności
nie przekracza 10-krotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom, a obowiązującego w dniu 1 stycznia
danego roku.
-- Burmistrz Andrychowa po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Organizacyjnych Rady Miejskiej w Andrychowie - jeżeli wartość Należności przekracza kwotę określona w ust.1.
2. Burmistrz Andrychowa może upoważnić kierowników jednostek podległych Gminy Andrychów do;
-- odraczania i rozkładania na raty należności przypadających tym jednostkom do wysokości 8-krotności
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom, a obowiązującego
w dniu 1 stycznia danego roku.
-- umarzania należności przypadających tym jednostkom do wysokości 3-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego
pracownikom, a obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

2. Wniosek o umorzenie Należności powinien być
należycie uzasadniony.

§ 6. Do umarzania, odroczenia terminu spłaty lub
rozkładania na raty Należności przypadających od pracowników lub byłych pracowników Urzędu Miejskiego
w Andrychowie, upoważniony jest Burmistrz Andrychowa, a w stosunku do pracowników jednostek podległych Gminy Andrychów kierownicy tych jednostek.

3. Umorzenie Należności może nastąpić tylko
wówczas, gdy zastosowanie innej ulgi przewidzianej

§ 7. 1. W przypadku, gdy umorzenie Należności
w całości lub części następuje z urzędu lub na wniosek
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Dłużnika, właściwą jest forma jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony.
2. W przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty
całości lub części albo rozłożenie płatności całości lub
części Należności na raty następuje na wniosek Dłużnika, właściwa jest forma pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy Dłużnikiem a organem uprawnionym.
§ 8. W przypadku, gdy umorzenie, dotyczy części
Należności, organ uprawniony określa termin spłaty
nieumorzonej części należności, z zastrzeżeniem, że
w razie niedotrzymania terminu spłaty, Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty całej Należności.
§ 9. 1. Od Należności, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się
za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek
umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia - 50%
odsetek ustawowych liczonych od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi

Poz. 2700,2701

3. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie
umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty Należności, odsetki liczone są w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa
§ 12. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały
tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie
o numerach :
- XLVI-447-06 z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 500, poz. 3103)
- X-86-07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 698, poz. 4602).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2.
Jeżeli Dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości Należności, której termin płatności
odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty kwota Należności staje się
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi
w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
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UCHWAŁA NR XLII/225/10
RADY GMINY DRWINIA
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drwinia w celu
przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) , art.79
ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572
z późn.zm.) art.87 ust.1 pkt.2 , art.88 .ust.1 pkt.2 ust.2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz.1241 z późn.zm.), § 68 i § 69 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz.783 z późn.zm.)
Rada Gminy w Drwini uchwala , co następuje :
§ 1. 1. Z dniem 31sierpnia 2010 roku likwiduje się
zakłady budżetowe – samorządowe przedszkola wymienione w ust.2 , dla których Gmina Drwinia jest organem
prowadzącym, celem przekształcenia ich w jednostki
budżetowe.
2. Likwidacji ulegają zakłady budżetowe o nazwie :
1) Przedszkole Samorządowe w Drwini,
2) Przedszkole Samorządowe w Dziewinie,
3) Przedszkole Samorządowe w Mikluszowicach,
4) Przedszkole Samorządowe w Świniarach.

§ 2. 1. Czynności likwidacyjne zakładów budżetowych przeprowadzą dyrektorzy przedszkoli o których
mowa w § 1 ust.2 , w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.
2. Czynności likwidacyjne obejmują :
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości,
w tym ustalenie należności zobowiązań oraz stanu
środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego
się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych przekształcanych zakładów budżetowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) sporządzenie bilansu zamknięcia każdego z przekształcanych zakładów budżetowych
4) zarchiwizowanie akt i dokumentów.
§ 3. 1. Z dniem 1 września 2010 roku tworzy się
jednostki budżetowe – przedszkola prowadzone przez
Gminę Drwinia pod nazwą :
1) Przedszkole Samorządowe w Drwini
2) Przedszkole Samorządowe w Dziewinie
3) Przedszkole Samorządowe w Mikluszowicach,
4) Przedszkole Samorządowe w Świniarach.
2. Po przekształceniu w jednostki budżetowe ,
przedszkola zachowują dotychczasowe nazwy.
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3. Do dnia 1 września 2010 roku dyrektorzy przekształconych przedszkoli wprowadzą odpowiednie
zmiany w statutach, w szczególności w zakresie zapisów
dotyczących formy organizacyjno- prawnej.
§ 4. Z dniem 1 września 2010 roku :
1) pracownicy każdego z likwidowanych zakładów budżetowych, zgodnie z art.100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych , stają się pracownikami odpowiedniej jednostki budżetowej, zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy,
2) zadania realizowane przez likwidowane zakłady budżetowe oraz mienie zajdujące się w uzytkowaniu
każdego z likwidowanych zakładów budżetowych we-
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dług stanu na dzien likwidacji przejmuje odpowiednia
jednostka budżetowa,
3) należności i zobowiązania zakładów budżetowych
według stanu na dzien likwidacji przejmuje odpowiednio jednostka budżetowa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drwinia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Pięta
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UCHWAŁA NR XLVIII/348/10
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/235/05 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 15 sierpnia
2010 r.

2. Określa wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Schuster

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/348/10
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 maja 2010 r.
REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
I Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, zwany dalej
„Regulaminem” określa tryb, zasady i formy udzielania
pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego
i zasiłku szkolnego.
§ 2. Stypendia i zasiłki szkolne przyznaje się
w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten
cel z budżetu państwa.

II Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym
i uprawnieni do korzystania z pomocy.
§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
może być udzielana jako:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.
§ 4. Uprawnionymi do otrzymana stypendium
szkolnego są:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich,
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nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia,
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których
mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty,
a także dzieci i młodzież upośledzona umysłowo
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, - którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
§ 5. 1.
Stypendium szkolne nie przysługuje
uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2.
Uczeń, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych nie przekracza w okresie roku
szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa
w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6
ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych.
3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy
o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
§ 6. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w §4 znajdujące
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego.
III Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne, zasiłek szkolny.
§ 7. 1. Formami stypendium szkolnego są:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakup podręczników,
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów ję-
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zyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
4) świadczenia pieniężne, jeżeli Burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt.1)
i pkt.2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt.3) nie
jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt.3), udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. l)-3), nie jest
celowe.
2.
Stypendium szkolne może być udzielone
w jednej lub kilku formach jednocześnie.
§ 8. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie
pieniężne przyznane na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
IV Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania
i cofania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz w drodze decyzji
administracyjnej.
2. Burmistrz może upoważnić imiennie pracownika gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
2) wniosek dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w §4 pkt.2.
2.
Wniosek o udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie
podlegają opłacie skarbowej.
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
§ 11. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym należy złożyć
na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) rodzaj świadczenia o jakie się ubiega wnioskodawca
(stypendium szkolne, zasiłek szkolny) oraz pożądaną
formę świadczenia inną niż forma pieniężna.
W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych
lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informację o tych zajęciach
i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,
4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy
materialnej z zastrzeżeniem o którym mowa w ust.3.
3. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej
załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów,
a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla
ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie
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o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
składa się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół na dziennik podawczy do dnia 15 września danego
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15
października danego roku szkolnego.
5.
Wniosek o zasiłek szkolny można składać
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół na
dziennik podawczy w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
6.
W uzasadnionych przypadkach wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie terminu, o którym mowa w ust.4.
§ 12. 1. Do opiniowania wniosków o udzielenie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz
powołuje komisję stypendialną.
2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz
szczegółowe zadania ustala Burmistrz w odrębnym
zarządzeniu.
§ 13. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie
powiadomić Burmistrza, który przyznał stypendium,
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa
w §4 pkt.2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi
oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli
żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium
szkolne w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby
skutki udzielanej pomocy, Burmistrz może odstąpić od
żądania takiego zwrotu.
§ 14. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej
w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.
V Wysokość stypendium oraz okresy i formy płatności
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 15. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
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o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
2.
Miesięczną wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się
o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy, o której mowa w ust. l
z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy
materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy
o systemie oświaty.
3. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego
(stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać
miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2003, Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).
4. Stypendium szkolne miesięczne nie może być
niższe niż 80% kwoty, o której mowa w ust.3.
5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
6. Burmistrz ustala wysokość pomocy materialnej
w granicach określonych w ust. 3 i 4 w każdej sprawie
indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia
i jego rodziny ustaloną zgodnie z ust. l i 2, innymi okolicznościami, o których mowa w §4, wykorzystując opinie komisji stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.
7. Burmistrz opracuje szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego
przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium
z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny oraz
okoliczności o których mowa w §4, którymi będzie kierowała się komisja stypendialna przy opiniowaniu
wniosków.
8. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku
szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego
złożenie wniosku. Zasady, o których mowa w pkt.7,
mogą być pomocniczo stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego przez komisję stypendialną.
§ 16. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na
okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym
roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres
nie dłuższy niż od października do czerwca w danym
roku szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane jednorazowo lub w okresach innych niż miesięczne, z tym
że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty,
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o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

zostaną uregulowane w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego.

4. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół lub
przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia, słuchacza.

§ 17. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
przyznana w formie, o której mowa w §7 ust. l pkt.1,
realizowana jest przelewem na rachunek bankowy
podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
przyznana w formie, o której mowa w §7 ust. l pkt.2
realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które
zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez
szkoły.
3. Pomoc materialna w formach, o których mowa
w §7 ust. l pkt. 2-3 może być realizowana także poprzez
zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających
poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej
w kasie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościoworozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,
słuchacza. Szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać
rozliczenie zwrotu wydatków z tyt. pomocy rzeczowej,

VI Przepisy końcowe.
§ 18. Ilość przyznanych stypendiów szkolnych uzależniona jest od wysokości dotacji celowej przyznanej
Miastu i Gminie Piwniczna-Zdrój z budżetu państwa.
§ 19. W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych z budżetu państwa nie zapewniają wypłaty tych świadczeń wszystkim
uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności świadczenia te przyznaje się uczniom o najniższych dochodach.
§ 20. Zmiany przepisów o jakich mowa w §15
ust. 1-5 powodują jednocześnie zmianę wysokości naliczeń
stypendialnych i nie wymagają zmiany regulaminu.
§ 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału
8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Schuster
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do Uchwały nr XLVIII/348/10
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 maja 2010 r.
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PRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Schuster
2702

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 388

– 23834 –

Poz. 2703

2703
2703

UCHWAŁA NR XLVIII/349/10
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym.
Na podstawie 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.) oraz
art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240)
Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb
umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania
na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie PiwnicznaZdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także
określa organy i osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 2. Ilekroć jest mowa o:
1) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój;
2) kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć osobę
która
zgodnie
z obowiązującym
statutem
jest uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną,
3) należności – należy przez to rozumieć sumę należności:
a) głównej – będącej pojedynczym zobowiązaniem
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
względem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz jego jednostek organizacyjnych, wynikającym w
szczególności z dokumentu księgowego (faktury,
rachunku, noty księgowej), umowy lub porozumienia, którego dotyczy,
b) odsetek od należności głównej,
c) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne);
4) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności.
§ 3. Należności mogą być umorzone w całości lub
w części z urzędu lub na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika, jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;
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) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom
dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom publicznym;
6) nie można ustalić dłużnika;
7) kwota należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
§ 4. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest
Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2. Umorzenie należności jednostki organizacyjnej,
następuje na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku kierownika jednostki.
§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki,
na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika
może odroczyć termin spłaty całości lub części należności, rozłożyć płatność całości lub części należności na
raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika
oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
2. Od należności, której termin spłaty odroczono
lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę
za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli
lub zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu
spłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę
obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez
spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego
wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.
4. Okres odroczenia terminu płatności nie może
być dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie
może być dłuższy niż 30 miesięcy.
§ 6. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na
podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne
oświadczenie woli, umowa, porozumienie).
§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia Radzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój informację o udzielonych ulgach.
§ 8. Do udzielania ulg będących pomocą publiczną
w odniesieniu do dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Ulga może być
udzielona na wniosek dłużnika.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/174/08 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 listopada 2008 r.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Poz. 2703,2704,2705

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Schuster

2703

2704
2704

UCHWAŁA NR XXXVII/217/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Borek
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Sołectwa Borek stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Rzezawa
Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:
4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre2704

2705
2705

UCHWAŁA NR XXXVII/218/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bratucice.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie SołectwaBratucicestanowiącego załącznikNr 2do uchwały Rady Gminy Rzezawa
Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.
W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:
4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre2705

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk
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2706
2706

UCHWAŁA NR XXXVII/219/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Buczków.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie SołectwaBuczkówstanowiącego załącznikNr 3do uchwały Rady Gminy Rzezawa
Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre2706

2707
2707

UCHWAŁA NR XXXVII/220/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dąbrówka.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie SołectwaDąbrówkastanowiącego
załącznikNr 4do uchwały Rady Gminy Rzezawa
Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre2707

2708
2708

UCHWAŁA NR XXXVII/221/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dębina.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie SołectwaDębinastanowiącego załącznikNr 5do uchwały Rady Gminy Rzezawa

Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.
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W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:
4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)

Poz. 2708,2709,2710

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

5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

2708

2709
2709

UCHWAŁA NR XXXVII/222/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Jodłówka.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie SołectwaJodłówkastanowiącego
załącznikNr 6do uchwały Rady Gminy Rzezawa
Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre2709

2710
2710

UCHWAŁA NR XXXVII/223/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Okulice.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie SołectwaOkulicestanowiącego załącznikNr 9do uchwały Rady Gminy Rzezawa
Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.
W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:
4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre2710

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk
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2711
2711

UCHWAŁA NR XXXVII/224/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ostrów Królewski.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie SołectwaOstrów Królewskistanowiącego załącznikNr 10do uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre2711

2712
2712

UCHWAŁA NR XXXVII/225/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rzezawa.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie SołectwaRzezawastanowiącego załącznikNr 11do uchwały Rady Gminy Rzezawa
Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre2712

2713
2713

UCHWAŁA NR XXXVI / 261 / 2010
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zaborowie
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami) i §1 ust.
3 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624, z późn. zmianami) oraz na

wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum
w Zaborowie,
Rada Gminy Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Publicznemu Gimnazjum w Zaborowie imię Jędrzeja Cierniaka.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.

Poz. 2713,2714

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

2713
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UCHWAŁA NR XXV/183/10
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie Gmina Trzciana i nadania jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 11 ust. 1,
ust. 3 i art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240/ art. 5, art. 5b, art. 5c, pkt 1 art. 58 ust. 1 i
6 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty – / Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm./ - Rada Gminy Trzciana uchwala AKT
O UTWORZENIU SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
o następującej treści:
§ 1.
1. Z dniem 1 września 2010r. tworzy się Szkołę Muzyczną I stopnia w Trzcianie.

4. Organ prowadzący wyposaża Szkołę w mienie
niezbędne do realizacji celów określonych w Statucie.
§ 2.
Organizację Szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciana.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Siedzibą Szkoły jest miejscowość Trzciana Nr
3, gmina Trzciana.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

3. Szkoła jest prowadzona jako jednostka budżetowa gminy Trzciana.

Załącznik
do Uchwały nr XXV/183/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
( Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn. zm)
4) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie ramowych statutów i placówek artystycznych ( Dz. U.
Nr 181, poz.1507).
5) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ( Dz. U. Nr 65, poz. 400)

I. Ustalenia ogólne.
§ 1.
1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie jest szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego o cztero i sześcioletnim cyklu kształcenia..
2. Szkoła używa nazwy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie.
3.
Siedziba Szkoły znajduje się w Trzcianie,
32-733 Trzciana 3.
4. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę
jest Gmina Trzciana
5.
Szkoła prowadzi gospodarkę
w formie jednostki budżetowej

finansową

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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7. Absolwenci szkoły I stopnia otrzymują świadectwo ukończenia SM I stopnia.
8. Szkoła muzyczna I stopnia w Trzcianie jest
szkołą publiczną.
9. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
II. cele i zadania szkoły.
§ 2.
1.
Szkoła realizuje cele i zadania określone
w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
nr 95, poz.425 ze zmianami)oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących
się do szkół artystycznych, a w szczególności:
1) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,
2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców
muzyki,
3) oddziaływuje aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej,
4) przygotowuje absolwentów do kontynuowania nauki
w szkole II stopnia,
5) prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze,
6) kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna
2. Szkoła Muzyczna I stopnia współdziała z jednostką samorządu terytorialnego poprzez:
1) organizowanie koncertów na terenie wsi i gminy,
2) udział uczniów w imprezach kulturalnych, charytatywnych itp. na terenie gminy i powiatu,
3) współorganizowanie imprez kulturalnych i innych
wymagających oprawy muzycznej,
4) promocję szczególnie uzdolnionych uczniów,
5) występowanie z wnioskami o stypendia uczniowskie,
6) informowanie szkół, w których uczą się uczniowie
SM, o ich osiągnięciach,
7) udostępnianie mediom informacji o działalności szkoły oraz osiągnięciach uczniów i nauczycieli,
8) składanie wniosków o patronat władz gminy nad
imprezami o szerszym, pozaszkolnym zasięgu: konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz imprez okolicznościowych, spotkań szkoleniowych i warsztatów metodycznych.
3. Szkoła realizuje cele, o których mowa w § 2
ust. 1 poprzez:
1) prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, zbiorowych lekcji teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych
ramowym planem nauczania,
2) prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie
przeglądów, konkursów itp.,
3) udział uczniów i nauczycieli w kursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach, koncertach, konkursach i przeglądach,
4) współpracę z władzami administracyjnymi, instytucjami kultury, podmiotami gospodarczymi.
III. Struktura organizacyjna szkoły.
§ 3.
1. Organizatorami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

Poz. 2714
2. Dyrektor:

1) Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz,
przełożonym wszystkich pracowników i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2) Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
3) Dyrektor szkoły w szczególności jest odpowiedzialny za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
b) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
c) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa,
d) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz prawidłowe ich wykorzystanie,
e) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) decydowanie w sprawach przyznawania nagród
oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły,
g) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
h) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
i) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim.
4) Dyrektorowi w wykonywaniu jego kompetencji pomagają powołani przez Dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej:
a) wicedyrektor,
b) kierownicy sekcji
5) Zakres kompetencji wicedyrektora i kierowników
sekcji określa Dyrektor szkoły w oparciu o odpowiednie przepisy.
6) Odwołania ze stanowisk kierowniczych dokonuje
Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Rada Pedagogiczna:
1) w skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły,
2) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły
powołanym do realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
3) działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej,
4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor
Szkoły,
5) Rada Pedagogiczna w szczególności:
a) zatwierdza plan pracy szkoły,
b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji
i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy
uczniów,
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f) przygotowuje i uchwala Statut szkoły, po zaopiniowani przez radę rodziców,
g) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
h) ustala, w porozumieniu z Radą Rodziców, stawki
opłat za wypożyczenie instrumentów,
i) może występować z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,
j) z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły oraz
stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora
oraz organu prowadzącego szkołę,
k) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza
tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
l) opiniuje kandydatury do funkcji kierowników sekcji,
ł) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
m) opiniuje program wychowawczy.
4. Rada Rodziców:
1) w szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów,
2) działa w oparciu o uchwalony na ogólnym zebraniu
rodziców regulamin rady, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły,
3) Rada Rodziców składa się z 5 członków wybranych
przez ogół rodziców w tajnych wyborach ,
4) kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok,
5) Do kompetencji Rady Rodziców w szczególności należy:
a) tworzenie i uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim programu
wychowawczego szkoły,
b) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły,
c) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania tych
funduszy określa regulamin Rady Rodziców,
d) współdziała z innymi organami szkoły w realizacji
jej statutowych celów.
e) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
5. Samorząd Uczniowski:
1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2) Jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są organy
Samorządu.
3) Zasady wybierania i działania organów samorządu
określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
4) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze
Statutem szkoły.
5) Samorząd Uczniowski posiada prawo do:
a) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
b) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
c) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami jawnej
i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
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d) wyrażania opinii w sprawie skreślenia z listy
uczniów redagowania i wydawania własnej gazety
szkolnej,
e) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem,
własnej działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego
IV. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 4.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
§ 5.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość
tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
1) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
2) wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań
uczniów, a także ich rozwoju psychicznego,
3) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,
4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu rozeznanie ich problemów,
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
6) dbałość o bezpieczeństwo uczniów
7) dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny
sprzęt szkolny,
8) promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.
3. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci
nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub
opiekunami.
4. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków
służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w Art. 63 Karty Nauczyciela Dz. U. z dnia 9 maja 2007r
Nr 80, poz. 542.
V. Organizacja pracy szkoły.
§ 6.
1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września,
z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą w najbliższy piątek
po dniu 18 czerwca.
2. Organizację szkoły w danym roku szkolnym
określa Dyrektor w arkuszu organizacji szkoły na podstawie ramowego planu nauczania Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz szkolnego planu nauczania , a zatwierdza organ prowadzący szkołę.
3. Organizacja szkoły określa liczbę pracowników
szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną
liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
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4. W pierwszym roku działalności szkoły otwarta
zostaje klasa fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, fletu,
oboju, puzonu, saksofonu, gitary, akordeonu i perkusji.
5. Powołanie następnych klas instrumentalnych
w latach następnych będzie zależało od potrzeb
i możliwości finansowych szkoły.
§ 7.
1. Czas trwania nauki:
1) w szkole nauka odbywa się w cyklach:
a) 6-letnim
b) 4-letnim
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za
zgodą Rady Pedagogicznej istnieje możliwość zmiany
cyklu lub specjalności w trakcie trwania nauki.
3. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych
zajęć
dydaktycznych
wynikający
z organizacji szkoły ustala Dyrektor po zaopiniowaniu
przez Radę Pedagogiczną,.
4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut oraz 30 minut w klasach I - III cyklu sześcioletniego przedmiotu
instrument główny. Zajęcia w poszczególnych klasach
trwają zgodnie z obowiązującym ramowym planem
nauczania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają
przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Decyzję o organizacji tygodnia pracy ( pięcio
lub sześciodniowym) podejmuje Dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
7. O przyjętej organizacji tygodnia pracy Dyrektor
szkoły powiadamia organ prowadzący szkolę, uczniów
i ich rodziców przez rozpoczęciem zajęć szkolnych.
§ 8.
1. Opiekę nad uczniem w czasie zajęć edukacyjnych
sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. W wypadku gdy uczniowie szkoły uczestniczą
w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub
nauczyciele szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są
odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów.
3. Dyrektor i wszyscy pracownicy szkoły mają
obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę
przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz
innymi przejawami patologii społecznej.
4. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie
uczniów.
5. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry
na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.
§ 9.
1. Szkoła Muzyczna korzysta ze zbiorów Biblioteki
działającej przy Zespole Placówek Oświatowych
w Trzcianie.
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2. Działalność tej biblioteki określają odrębne
przepisy.
§ 10.
1. Szkoła może przyjmować studentów wyższych
uczelni na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy daną Uczelnią
a Dyrektorem szkoły.
2. Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać na wybrane zajęcia
zbiorowe za zgodą Dyrektora szkoły.
VI. Zasady rekrutacji.
§ 11.
1. Realizując statutowe cele i zadania Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.
2.
Na stronie internetowej naszej szkoły
(www.trzciana.edu.pl) znajduje się informacja o zasadach przyjęć, o warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.
3. Szkoła prowadzi rekrutację:
1) Do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania SM I st. dla
kandydatów, którzy ukończyli 6 lat i nie przekroczyli
10 roku życia.
2) Dopuszcza się przyjęcie do szkoły dzieci 5 letnich,
u których badanie przydatności potwierdza szczególne
uzdolnienia muzyczne i predyspozycje psychofizyczne
do nauki gry na określonym instrumencie.
3) Do klasy I czteroletniego cyklu nauczania SM I st. dla
kandydatów, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli
16 roku życia.
4. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie
do szkoły składają kwestionariusz oraz zaświadczenie
lekarskie (lekarza specjalisty) stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności
w terminie od 1 marca do 31 maja. O przyjęcie do szkoły
mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne.
5. Kwalifikacje kandydatów odbywają się: na
podstawie badania przydatności kandydatów w okresie
od maja do zakończenia zajęć lekcyjnych. Datę przeprowadzanych kwalifikacji ustala Dyrektor szkoły.
6. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych,
2) sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
7. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:
1) poczucia słuchu,
2) poczucia rytmu,
3) poczucia harmonii,
4) pamięci muzycznej,
5) inteligencji ogólnej
8. W celu przeprowadzenia badania przydatności
kandydatów Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może
powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
9. Za przygotowanie zestawów pytań i testów
(ustala komisja) oraz przeprowadzenie egzaminów
wstępnych i badania przydatności kandydatów odpo-
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wiedzialny jest przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.
Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą służbową.
10. Po każdej części badania przydatności komisja
wpisuje do indywidualnego protokołu uzyskaną przez
kandydata ocenę.
11. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala
komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.
12. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.
13. Z przebiegu badania przydatności komisja
sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych oraz uzyskaną
przez nich ocenę.
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7. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów m.in. poprzez pielęgnowanie tradycji
(koncerty patriotyczne) i współodpowiedzialności za
organizowanie życia całej społeczności szkolnej.
8. Dążenie do integracji społeczności szkolnej
przez realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych
i rozrywkę.
9. Dążenie do kompleksowej współpracy z rodzicami na wszystkich płaszczyznach w celu zapewnienia
wysokiej efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej.
VIII. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
§ 13.

14.
Kandydat jest zakwalifikowany do klasy
I jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania przydatności uzyskał średnią punktację minimum 16 punktów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MKiDzN z dnia
08 kwietnia 2008r.1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na
celu:

15. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny zbadania przydatności – od oceny najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych,
2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w uczeniu oraz uzdolnieniach uczniów,
4) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji
i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
5) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

16. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych
do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badań
przydatności.
17. W indywidualnych przypadkach kandydat do
szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż
pierwsza.
18. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu
umiejętności odpowiadających programowi klasy, do
której kandydat ma być przyjęty.
VII. Program Wychowawczy.
§ 12.
1. Program Wychowawczy tworzą rodzice i prawni
opiekunowie uczniów naszej szkoły opiniuje go Rada
Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski.
2.
Program wychowawczy realizowany przez
szkołę ma na celu wszechstronny rozwój każdego ucznia
w szczególności poprzez:
1) tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, opartej na
zasadach wzajemnego poszanowania i tolerancji.
2) dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa.
3) jasne i wyraźne definiowanie praw i obowiązków
uczniów oraz przestrzeganie zasad demokratycznego
funkcjonowania społeczności szkolnej.
3. Uczenie dzieci i młodzieży dobrej organizacji
własnego czasu, samodzielności i systematyczności.
4. Tworzenie możliwości pełnej realizacji aspiracji
i potrzeb uczniów poprzez wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz innych wartościowych
inicjatyw uczniowskich.
5. Wychowanie dzieci i młodzieży przez muzykę
oraz obcowanie z innymi dziedzinami sztuki mające na
celu przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców.
6. Uczenie odpowiedzialności za wykonywanie
powierzonych zadań i współpracę w grupie.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (
prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach obowiązujących w szkole,
3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych
i warunki ich poprawiania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,
5) warunki uzyskania promocji i ukończenia szkoły,
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
§ 14.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej od przewidywanej końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie
egzaminu promocyjnego.
2.
Informacje te przekazywane są rodzicom
(prawnym opiekunom) przez nauczycieli na zebraniach
organizowanych na początku każdego roku szkolnego.
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3. W każdym roku szkolnym wychowawcy organizują wywiadówki semestralne w terminach ustalonych
przez Dyrektora szkoły.
4. Wywiadówki mają na celu dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o ocenach, postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów ze
wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.
5. W razie potrzeby spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) mogą się odbywać w innych terminach niż wywiadówki z inicjatywy każdego nauczyciela.
6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której
mowa w art. 71 b ust. 36 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty zwanej dalej „ustawą”, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwoju
lub specyficznie trudności uczenia się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom poprzez:
1) wydłużenia czasu pracy nad problemem technicznym,
2) ograniczenie ilości materiału techniczno-wykonawczego nie przekraczającego podstaw programowych,
3) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie części programu z nut,
4) ilościowe ograniczenie materiału egzaminacyjnego,
5) ścisła współpraca nauczyciela z rodzicami, prawnymi
opiekunami,
6) indywidualne traktowanie ucznia z zaburzeniami pod
względem zaplanowania materiału na cały cykl nauczania,
7) motywujący stosunek do oceniania, akcentowanie
sukcesów.
§ 15.
1. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia we
wszystkich zajęciach przewidzianych ramowym planem
nauczania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
uczeń może być zwolniony na czas określony z części
zajęć edukacyjnych.
3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie
opinii lekarza specjalisty.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na
wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą
Rady Pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia
edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy
w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
1) Uczeń, o którym mowa w pkt 5, nie jest klasyfikowany
w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć
edukacyjnych określonych w planie nauczania danej
klasy.
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§ 16.
Skala Ocen

1. W Szkole Muzycznej I stopnia w Trzcianie obowiązuje następująca skala ocen:
1) stopień celujący – 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia
wykraczają poza wymagania edukacyjne wynikające
z realizowanego programu nauczania, samodzielnie
i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub wykonawczych
z programu nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w
konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
2) stopień bardzo dobry – 5 oznacza, że uczeń całkowicie
spełnia wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania, sprawnie posługuje się
zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i wykonawcze, bierze czynny
udział w działalności koncertowej szkoły.
3) stopień dobry – 4 oznacza, że spełnienie wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania nie jest pełne, ale uczeń umie poprawnie wykonywać utwory i nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu.
4) stopień dostateczny – 3 oznacza, że uczeń spełnia
jedynie podstawowe wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania co może
oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia, realizuje typowe zadania teoretyczne i wykonawcze
o średnim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający – 2 oznacza, że spełnienie
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania jest minimalne i poważnie
utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie, realizuje utwory o niewielkim stopniu trudności,
6) stopień niedostateczny – 1 oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanego programu nauczania co uniemożliwia
mu kontynuację kształcenia, nie jest w stanie wykonać
utworów o niewielkim stopniu trudności.
§ 17.
Klasyfikacja
1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania.
2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa
razy w każdym roku szkolnym pod koniec każdego semestru.
3. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ustalanych przez
komisje egzaminacyjne.
4. Oceny są jawne – nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o każdej ocenie odnotowanej w dzienniku.
5. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien
ją uzasadnić.
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7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace
kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom).
8. Oceny klasyfikacyjne niedostateczne z przedmiotów nadobowiązkowych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.
9. Średnią ocen ustala się z uwzględnieniem ocen
z przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych ,
które określone są w szkolnym planie nauczania.
10. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie
ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe oraz oceny
z podsumowujących prac pisemnych wyrażone są
w skali 6-stopniowej i mogą być uściślone o znaki „+”,
„-”.
11. Ocenę końcoworoczną z przedmiotów ogólnomuzycznych i zespołowych wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia na podstawie oceny semestralnej
oraz ocen cząstkowych z drugiego semestru.
12. Dla klas programowo najwyższych ocenę
końcoworoczną
z przedmiotu
kształcenie
słuchu
i audycje muzyczne ustala nauczyciel prowadzący
w wyniku przeprowadzonego testu badania wiadomości.
13. Przed końcoworocznym (semestralnym) posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani do poinformowania uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych
dla nich ocenach klasyfikacyjnych w terminach:
1)

trzech tygodni w formie przekazania uczniom
i rodzicom kartek z ocenami,
2) jednego miesiąca w przypadku uczniów zagrożonych
w formie pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów).
14. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny
ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego:
1) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w formie
pisemnej prośby o zmianę oceny klasyfikacyjnej dla
ucznia.
2) Prośba musi wpłynąć do Dyrektora szkoły najpóźniej
na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.
3) Ocenę można zmienić w wyniku egzaminu sprawdzającego.
§ 18.
Egzamin promocyjny
1. Z przedmiotu – instrument główny ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną
w trybie egzaminu promocyjnego według następujących kryteriów:
1) prawidłowe ustawienie aparatu gry, umiejętności
techniczne,
2) prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania,
3) intonacja, estetyka brzmienia,
4) zgodność interpretacji z budową formalną, stylowość
artystyczna i walory wykonania.
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2. Przepisów § 18 ust. 8 nie stosuje się do
uczniów klas pierwszych szkoły muzycznej I stopnia,
ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.
3. Program egzaminu promocyjnego może być
podzielony na dwie części.
4. Szczegółowy termin egzaminów promocyjnych
ustala Dyrektor szkoły.
5. Uczniowie informowani są o dacie sprawdzianów, przesłuchań i egzaminów promocyjnych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
6. Uczniowie mają obowiązek przystąpić do egzaminów promocyjnych w wyznaczonym terminie.
7. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn
losowych nie przystąpi do egzaminu promocyjnego
w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić
w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły,
nie później jednak niż do dnia w którym odbywa się
posiedzenie Rady Pedagogicznej.
8. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu promocyjnego podlega skreśleniu
z listy uczniów.
9. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego
Dyrektor powołuje co najmniej trzyosobową komisję,
w skład której wchodzą:
1) dyrektor – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu
promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia. W przypadku różnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna
punktów wystawionych przez członków komisji.
11. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się
na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali.:
1) 25 punktów - stopień celujący,
2) 24 -21 punktów - stopień bardzo dobry,
3) 24 pkt - 5 + +
4) 23 pkt - 5 +
5) 22 pkt - 5
6) 21 pkt - 5 7) 20-16 punktów - stopień dobry,
8) 20 pkt - 4 + +
9) 19 pkt - 4 +
10) 18 pkt - 4
11) 17 pkt - 4 –
12) 16 pkt - 4 =
13) 15-13 punktów – stopień dostateczny,
14) 15 pkt - 3 +
15) 14 pkt - 3
16) 13 pkt - 3 17) 12-11 punktów - stopień dopuszczający,
18) 12 pkt - 2
19) 11 pkt - 2 –
20) do 10 punktów - stopień niedostateczny.
12. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji,
datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez
komisję , protokół dołącza się do arkusza ocen.
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13. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych
przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego.
Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.
14. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej oceny
od proponowanej przez nauczyciela przez zachowanie
następujących procedur:
1) rodzic lub prawny opiekun ucznia lub sam uczeń,
składa prośbę do nauczyciela o możliwość poprawienia oceny końcoworocznej na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
2) nauczyciel zgodnie z ppkt.1) określa zakres materiału
danej klasy, uwzględniając skalę trudności odpowiadającej ocenie, o którą uczeń ubiega się,
3) procedurę uzyskania wyższej oceny przeprowadza
nauczyciel danego przedmiotu w terminie, do posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
§ 19.
Promocja
1. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli z przedmiotów nieobjętych egzaminami dokonywane jest najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2. Uczniowie informowani są przez nauczycieli
ustnie o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych najpóźniej na trzy tygodnie przed datą ich wystawienia. W przypadku przewidywanej oceny nie promującej w tym samym terminie powiadamiani są pisemnie
rodzice (prawni opiekunowie).
3. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez
Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
1) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych
lub ukończeniu szkoły,
2) promowaniu uczniów poza normalnym trybem,
3) wyróżnieniu uczniów.
4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej jeżeli z przedmiotu instrument główny i kształcenia słuchu
otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych przedmiotów ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego,
z przedmiotów nadobowiązkowych uzyskanie oceny
niedostatecznej nie ma wpływu na promocję.
5. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z wszystkich przedmiotów lub osiągający sukcesy
artystyczne, na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku
szkolnego lub z pominięciem jednej klasy , np. z III do V.
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1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych
opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,
2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych
opiekunów o terminie następnego egzaminu promocyjnego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych w par.18
§ 20.
Ustalenie oceny z naruszeniem prawa.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny,
z zastrzeżeniem § 20 ust.6. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję,
która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 21
ust.2 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole
inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący
komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne
zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w § 21 ust. 4 pkt.2
może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły.

6. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna nie promująca do klasy wyższej może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej , a w przypadku
oceny z kształcenia słuchu – oceny dopuszczającej, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 22 ust.1.

7. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być
zmieniona.

7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen danego ucznia, zawierający w szczególności:

8. Dodatkowy termin egzaminu promocyjnego
z przyczyn zdrowotnych czy losowych wyznacza Dyrektor szkoły.

1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu,
3) zadania (pytania) sprawdzające lub program,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

9. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do
egzaminu promocyjnego w dodatkowym terminie:
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8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 20
ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
Dyrektora szkoły.
§ 21.
Egzamin poprawkowy
1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który
w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał nie więcej niż jedną ocenę nie promującą. W wyjątkowych
przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
2. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać
uczniowie klas najwyższych.
3. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję
w składzie:
1) Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen danego ucznia, zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne lub program,
4) ocenę ustaloną przez komisję,
5) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
6. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn
losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić
w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.
7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych
w § 20 ust.6 i nie przystąpił lub nie zdał egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego do dnia 31.08, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy na pisemną
prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
8. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
9. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do
egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie:
1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych
opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,
2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych
opiekunów o terminie następnego egzaminu poprawkowego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, na warunkach określonych w par.18 ust 9.
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§ 22.
Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego,
kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia.
2. Uczeń nie klasyfikowany w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. W przypadku nie klasyfikowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na pisemną prośbę
ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 18 ust.1 przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie określonym w § 18 ust.9. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza
nauczyciel danego przedmiotu.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po
wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną w terminie
do 31.08. Szczegółowa data uzgodniona jest z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń jest
również poinformowany o zakresie materiału i formie
egzaminu.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji albo
imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu,
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program
oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub
nauczyciela. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć
edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
8. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do
egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie:
1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych
opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,
2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych
opiekunów o terminie następnego egzaminu klasyfikacyjnego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych w par.18 ust.9.
§ 23.
Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na
zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 19 ust.4.
§ 24.
Egzamin sprawdzający
1. Termin egzaminu sprawdzającego oraz komisję
wyznacza Dyrektor szkoły.
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2. Wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych przedmiotów zawarte są w wymaganiach edukacyjnych właściwych dla danych przedmiotów i ujęte
w szkolnym zestawie programów nauczania.
3. Z przedmiotów ogólnomuzycznych egzamin
przeprowadzany jest w formie sprawdzianu teoretyczno
– praktycznego.
4. Dyrektor szkoły powołuje komisję w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne
zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może
być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną
prośbę lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia,
z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena
klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, a w przypadku
przedmiotu kształcenie słuchu – oceny dopuszczającej,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) zadania ( pytania) sprawdzające program
3) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.
§ 25.
Nagrody
1. Nagrody przyznawane są za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące
lub bardzo dobre z przedmiotu głównego i kształcenia
słuchu, udział w przesłuchaniach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
2) działalność artystyczną i społeczną na terenie szkoły,
gminy.
2. Rodzaje nagród:
1) promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który
w wyniku
klasyfikacji
końcoworocznej
uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 i dodatkowo ocenę minimum bardzo
dobrą z przedmiotów – instrument główny i kształcenie słuchu, a z pozostałych przedmiotów oceny minimum dobre,
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2) kończy szkołę z wyróżnieniem uczeń, który w wyniku
klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
w szkole danego typu uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i dodatkowo z przedmiotów – instrument
główny i kształcenie słuchu oceny minimum bardzo
dobre, a z pozostałych przedmiotów oceny minimum
dobre,
3) pochwały ustne na forum szkoły,
4) pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń,
5) listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów oraz
szkół macierzystych,
6) nagrody rzeczowe,
7) nagrody pieniężne w formie stypendiów lub pokrycia
kosztów udziału w kursach lub przeglądach pozaszkolnych.
3. Nagrody przyznaje na wniosek nauczyciela i po
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Dyrektor szkoły.
§ 26.
Kary
1. Kary stosuje się za:
1) lekceważenie obowiązków ucznia,
2) nieprzestrzeganie Statutu szkoły,
3) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,
4) łamanie zasad współżycia społecznego.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie ustne:
a) nauczyciela
b) Dyrektora
c) Dyrektora na forum szkoły,
2) nagana:
a) ustna na forum szkoły
b) pisemna na tablicy ogłoszeń z zawiadomieniem listownym rodziców lub opiekunów oraz szkoły macierzystej
c) skreślenie z listy uczniów.
3. O wszystkich rodzajach kar szkoła informuje na
piśmie rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Skreślenie z listy uczniów jest najwyższą formą
kary stosowaną w szkole. Podstawą do skreślenia może
być:
1) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,
2) niestawienie się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny lub poprawkowy w wyznaczonym terminie bez
pisemnego usprawiedliwienia,
3) łamanie zasad współżycia społecznego.
5. .Procedura skreślenia z listy uczniów:
1) Umotywowane podanie o skreślenie ucznia mogą
zgłaszać do Dyrektora szkoły, rodzice lub prawni opiekunowie, nauczyciele i pełnoletni uczniowie.
2) Dyrektor szkoły kieruje do rodziców, prawnych opiekunów lub - w przypadku osób pełnoletnich – do osoby bezpośrednio zainteresowanej, pismo informujące
o wszczęciu procedury skreślenia ucznia z listy
uczniów szkoły muzycznej.
3) Na najbliższym posiedzenia Rady Pedagogicznej , po
dokładnym zapoznaniu się z okolicznościami i po za-
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sięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Rada
podejmuje uchwałę w w/w sprawie.
4) Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor
szkoły podejmuje decyzję w sprawie skreślenia ucznia
z listy.
6. Od zastosowanej kary przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do:
1) Dyrektora szkoły w wypadku kary zastosowanej przez
nauczyciela,
2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
w wypadku kary zastosowanej przez Dyrektora szkoły.
IX. Rozdice i uczniowie. Ich prawa i obowiązki.
§ 27.
1. Uczeń ma prawo do:
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktycznym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań,
6) rozwijania talentu i zainteresowań,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów,
sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach szkolnych.
9) uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień
zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
a) stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w wyznaczonym terminie lub
przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu,
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
c) podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach,
d) dbałości o wspólne dobro (instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria muzyczne, sprzęt i wyposażenie szkolne), ład i porządek w szkole,
e) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły
oraz koleżanek i kolegów.
2. W szkole obowiązuje zakaz:
1) Stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej,
2) Palenia tytoniu,
3) Spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem,

Poz. 2714

4) Używania i handlu narkotykami oraz przebywania
pod ich wpływem.
§ 28.
1. 1 Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych,
2) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce,
4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu
szkołę opinii na temat pracy szkoły, w tym celu organizuje się:
a) ogólnoszkolne zebrania rodziców,
b) okresowe spotkania rodziców z nauczycielami
(wywiadówki),
c) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami
na prośbę rodziców,
d) uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego.
2. Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców z organem nadzorującym szkołę umieszcza się
w miejscu łatwo dostępnym (np.: na tablicy ogłoszeń).
X. Postanowienia końcowe.
§ 29.
1.
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią
urzędową.
§ 30.
Szkoła prowadzi i przechowuje kronikę szkoły.
Opiekę nad kroniką sprawuje bibliotekarz szkolny.
§ 31.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację
przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 32.
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki
finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Szkoła może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
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Poz. 2714
Załącznik
do Uchwały nr XXV/183/10
Rady Gminy Trzciana
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Regulamin dotyczący rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie
Regulamin został opracowany na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia
7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych.
2. Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/ ……. /10
Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r.
§ 1.
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie
do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Trzcianie, zwanej dalej „szkołą” jest ukończenie 6 lat
( w szczególnych przypadkach przyjmowane są dzieci ,
które ukończyły 5 lat) i nieprzekroczenie 16 roku życia.
§ 2.
1. Do nauczania w cyklu 6 – letnim przyjmowane
są dzieci od 6 -10 roku życia na instrumenty: fortepian,
skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, perkusja, flet,
klarnet, trąbka.
2. Do nauczania w cyklu 4 – letnim przyjmowane
są dzieci od 11 – 16 roku życia na instrumenty dęte,
akordeon, perkusję, wiolonczelę, gitarę.
§ 3.
1. Szkoła może prowadzić poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.
2. Szkoła może prowadzić okresową działalność
konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, kursów, akcji otwartych szkoły.
3. Szkoła może prowadzić wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie
określać możliwość i celowość wyboru przez kandydata
danego kierunku kształcenia.
§ 4.
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły
składają podanie od dnia 1 marca do dnia 31 maja.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrumenty dęte przedstawiają opinię lekarza o braku
przeciwwskazań do gry na instrumentach dętych.
3. Za przeciwwskazania do gry na instrumentach
dętych uważa się m.in. poważne wady ortodontyczne,
astmę, poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność itp.) inne.
§ 5.
1. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się
na podstawie badania przydatności.

2. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia 4 maja do zakończenia zajęć
szkolnych.
3.
szkoły.

Datę badania przydatności określa dyrektor

§ 6.
1. W celu przeprowadzenia badania przydatności
dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły
komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją” i wyznacza jej przewodniczącego.
2. Komisja liczy przynajmniej 3 osoby.
§ 7.
1. Badanie przydatności kandydatów polega na
sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.
§ 8.
1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz
uzyskane przez nich oceny.
2. Protokół jest przechowywany w szkole przez
okres pełnego cyklu kształcenia.
3. Po przeprowadzeniu badania przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez kandydata
wyniki, odrębne dla każdej części badania przydatności.
§ 9.
1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania
przydatności.
2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych
do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badania
przydatności.
3.
Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia
w przypadku braku środków finansowych.
§ 10.
1. W indywidualnych przypadkach kandydat może
ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
2. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej
niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której
kandydat ma być przyjęty.
§ 11.
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może
przejść z innej szkoły artystycznej tego samego typu
i kierunku kształcenia w trybie określonym w § 10 ust. 2.
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2. Różnice programowe z przedmiotów objętych
nauką w szkole są uzupełniane w czasie i według zasad
ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

Poz. 2714,2715,2716
§ 12.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być
przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym
w § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 2.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

2714

2715
2715

UCHWAŁA NR XLVII/350/2010
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ),
Rada Miejska w Tuchowie postanawia:
§ 1. Przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Tuchów na okres od dnia 01.08.2010 r. do dnia
31.12.2010 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

2715

2716
2716

UCHWAŁA NR XLV/499/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), oraz art.19 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Żabnie uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się „ Regulamin dostarczania wody
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żabno”,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi
Żabna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Poz. 2716
Załącznik
do Uchwały nr XLV/499/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 27 maja 2010 r.

NR XLV/499/10 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia
działalności i warunki korzystania z usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie Gminy Żabno.
2. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
wykonują swoją działalność w oparciu o obowiązujące
zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
3. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
świadczą usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej
z Odbiorcą usług.
4.
Regulamin, obok umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, określa prawa
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz Odbiorcy usług.
§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Ustawa – ustawa z dnia 1 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,
z późn. zm.),
2. Dostawca usług – przedsiębiorcę prowadzącego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w
rozumieniu Ustawy,
3. Odbiorca– każdego, kto korzysta z usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania
ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej
z Dostawcą usług,
4. Okres obrachunkowy – przyjęty w Regulaminie
lub w Umowie okres dokonywania rozliczeń na podstawie odczytów ilości pobranej wody wskazanej na wodomierzu i/lub ilości odprowadzonych ścieków, wykazanych na urządzeniu pomiarowym, a także rozliczeń ryczałtowych,
5. Umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6
ust. 1 Ustawy.

DZIAŁ II
DOSTAWA WODY
Rozdział 1
Minimalny poziom usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowe-

go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków udzielone decyzją Burmistrza Żabna.
2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia
w wodę wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.
§ 4. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa
w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania
wody określa zezwolenie, o którym mowa w §3 oraz
pozwolenie wodno prawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. 1. Ilość wody dostarczonej Odbiorcom, minimalne ciśnienie utrzymane w miejscu przyłączenie do
sieci wodociągowej określa umowa. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
2. Woda do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
§ 6. 1. Przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
a) ciągłość
i niezawodność
dostaw
wody
z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń
wodociągowych,
b) budowę urządzeń wodociągowych w zakresie wynikającym
z wieloletniego
planu
rozwoju
i modernizacji
c) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt
wodomierza głównego, po odbiorze technicznym
i zawarciu umowy.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.
§ 7. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania
z zaopatrzenia w wodę w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo , a w szczególności do:
1. utrzymania instalacji wodociągowej w stanie
technicznym umożliwiającym wtórne zanieczyszczenie
wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub
bakteriologicznego
2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się
wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania
3. nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
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4. utrzymania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz w stanie uniemożliwiającym jego
uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed
dostępem osób nieuprawnionych,
5. utrzymywanie przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze nie znajduje się w posiadaniu
Przedsiębiorstwa,
6. udostępniania Przedsiębiorstwu dostęp do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych
ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą
one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo
7. udostępniania Przedsiębiorstwu dostęp do
własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć,
a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli
zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy
mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo
8. wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej
wyłącznie w celach i na warunkach określonych
w umowie.
§ 8. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług
świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest
zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn
zagrożeń.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma
ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do
usunięcia zagrożenia.
Rozdział 2
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz
rozwiązywania umów z odbiorcami usług.
§ 9. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki
stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki
usuwania ich awarii
2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych
usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi
dostawy wody.
§ 10. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2;
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony gdy:
a) tytuł prawny osoby, której nieruchomość został
przyłączona do sieci został ustanowiony na czas
określony,
b) na wniosek osoby, której nieruchomość została
przyłączona do sieci.
§ 11. 1.
Zmiana warunków umowy następuje
w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie
pisemnej.

Poz. 2716

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej,
zmiana umowy w związku ze zmianą taryfy w czasie
obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji
§ 12. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera
umowę z nowym Odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług
§ 13. 1. Umowa jest zwierana na pisemny wniosek
osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
która ma być przyłączona do sieci znajdującej się
w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający
aktualny stan prawny określonej nieruchomości
3. Jeżeli z treści dokumentu nie wynika tytuł
prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana złożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Umowa może zostać zawarta również z osobą,
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią
faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku
o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa
o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości.
Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca
pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność
za należności powstałe w związku ze świadczeniem
usług przez Przedsiębiorstwo.
§ 14. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy
budynku wielolokalowego, gdy są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera
w szczególności:
a) określenie osób korzystających z lokali, w tym
określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie
umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu
osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania
różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz
Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
c) Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w
budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich
punktów czerpalnych;
3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
§ 15. Przedsiębiorstwo sporządza projekt Umowy,
w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie
umowy.
§ 16. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę
umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. Rozwiązanie przez odbiorcę umowy
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za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa
lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym
2. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stronom
3. Umowa może być zawarta na czas określony
i ulega rozwiązaniu z chwila upływu czasu na jaki została zawarta
4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy.
Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie
Przedsiębiorstwa doręczone na 20 dni przed terminem
odcięcia dostawy wody.
§ 17. Umowa wygasa w przypadku:
1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2. utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości,
3. zakończenia postępowania upadłościowego
w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjnego strony będącej osobą prawną;
4. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na
prowadzenie działalności.
§ 18. 1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków
technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie
z usług.
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4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie wskazanym we fakturze, który nie może
być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia
w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania
odsetek w wysokości ustawowej;
5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
6. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
§ 21. Warunki prowadzenia rozliczeń za usługi zaopatrzenia w wodę określa rozdział 5 Ustawy oraz
umowa.
Rozdział 4
Warunki przyłączenia do sieci.
§ 22. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek
o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:1.
imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
2. adres do korespondencji,
3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego
rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu
4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

2. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody następuje po złożeniu
przez Odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy oraz
uregulowaniu należności wynikającej z ponownego
przyłączenia.

6. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda w szczególności określenia jej powierzchni,
sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

Rozdział 3
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny stawki opłat
ustalone w taryfach.

§ 23. 1. Do wniosku, którym mowa w § 22, osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna dołączyć:

§ 19. 1. Rozliczenie za usługi zaopatrzenia w wodę
są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami
wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone
w ogłoszonych taryfach.
2. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi
zmiany umowy.
3. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do publicznej wiadomości taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości
§ 20. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest
faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są również osoby korzystające
z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia
odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym
z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14
dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy
ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza, końca okresu obrachunkowego

7. wskazanie terminu planowanego rozpoczęcia
poboru wody.

a) dokument określający stan prawny nieruchomości,
której dotyczy wniosek,
b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1 względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów
urządzenia i uzbrojenia terenu,
2. Przedsiębiorstwo może przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.
§ 24. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne,
umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku , o którym mowa
w § 22 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie
ubiegającej się o podłączenia nieruchomości, dokument
pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od
otrzymania wniosku, o którym mowa w § 22, informuje
o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując
wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument o którym mowa w ust.1 powinien
zawierać co najmniej:
a) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza głównego,
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b) określać maksymalną ilość wody dostarczonej do
nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
c) zawierać informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenia do sieci oraz podmiotach
z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
d) wskazywać okres ważności warunków przyłączenia,
nie krótszy niż 1 rok.
3. Dokument, o którym mowa w ust.1 może określać:
a) parametry techniczne przyłącza;
b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego.
4. Za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej” przysługuje Przedsiębiorstwu stosowne
wynagrodzenie.
§ 25. 1. „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej” wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie
do sieci mogą, za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko
zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego, ale
również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych.
2. W przypadku określonym w ust.1 Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej”
są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej tryb
i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo
urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze
środków własnych.
3. W sytuacji współfinansowania przez osobę
ubiegającą się o przyłączenie, budowy urządzeń wodociągowych, umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a ta osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego
przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie
4. Odpłatne przejęcie może polegać na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia,
jak również zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawno rzeczowej,
w szczególności ustanowienia użytkowania w sposób
umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia;
5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia
wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać co najmniej:
a) termin wybudowania urządzenia,
b) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
c) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo
d) zasady wyceny inwestycji;
e) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo
f) termin przejęcia urządzenia,
g) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady
uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez
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Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,
h) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań
§ 26. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji
technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia
tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania
przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
2. Spełnienie warunku wskazanego w ust.1 nie
jest wymagane, jeżeli przyłączenie do sieci wykonuje
przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia
do sieci wodociągowej” dla danej nieruchomości.
Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie.
3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust.1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo
doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się
o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej”.
4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust.1 w terminie 14 dni od daty
złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych
w wykazie, o którym mowa w ust.3.
§ 27. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo
dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem
spełnienia warunków technicznych.
Rozdział 5
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do
usług wodociągowych.
§ 28. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne
pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny
poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć i stacji uzdatniania oraz zdolności dostawczych istniejących układów
dystrybucji wody.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie
poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione
wymagania określające minimalny poziom usług.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej, jeżeli nie posiada takich
możliwości świadczenia usług.
4. Poziom dostępu do usług wodociągowych
w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych.
Rozdział 6
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo
wykonanego przyłącza.
§ 29. 1. W ramach prac związanych z odbiorem
przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia
zgodności wykonywanych prac z wydanymi przez
Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci
wodociągowej” oraz projektem przyłącza.
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2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej” obejmowały również obowiązek wybudowania
przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych, to warunkiem przystąpienia do
odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych
urządzeń.
3. Określone w warunkach przyłączenia próby
i odbiory częściowe i końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. odbiór jest wykonywany przed zasypaniem
przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. Prace zanikające) należy zgłaszać
do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza
się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego
Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
§ 30. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez
przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia
jego termin, na nie dłużej niż siedem dni po dacie zgłoszenia.
2.
Wyniki prób i odbiorów, o których mowa
w § 29 ust. 2, 3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.
§ 31. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.
§ 32. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza
powinno zawierać co najmniej:
a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
b) termin odbioru proponowany przez wykonawcę,
c) inne warunki odbioru, np. zamkniecie sieci eksploatowanej.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
b) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
c) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem
a realizacją przyłącza.
Rozdział 7
Standardy obsługi odbiorców usług , sposób
załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji
w zakresie zakłóceń w dostawie wody.
§ 33. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do
udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
a) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę,
b) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej
przez nowych Odbiorców,
c) występujących zakłóceń w dostawach wody,
d) występujących awarii urządzeń wodociągowych,
e) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków
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przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie
dłuższym niż 3 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została
przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie
w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informacje wyraźnie zaznaczyła, iż
informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń
wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane
w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów
wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę,
która złożyła prośbę o informacje i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten
w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia złożenia prośby.
§ 34. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji
dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć
reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym
jednak, niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. § 33 ustęp 4 stosuje
się odpowiednio.
§ 35. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty
z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie
reklamacji.
§ 36. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa winny być
udostępniane zainteresowanym
a) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen
i stawek opłat,
b) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody”
obowiązującego na terenie gminy,
c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości
wody,
d) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wraz
z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza
swoja siedzibą.
§ 37. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich
trwania przekracza 6 godzin.
3.
W przypadku budynków wielolokalowych,
Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych
w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub za-
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rządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania
przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy
w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców,
wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 38. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub
wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska
naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także
przyczynami technicznymi.
2. z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy za wstrzymanie
usług. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z:
a) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
b) działania klub zaniechania osób lub podmiotów za
które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
c) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz
środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.
Rozdział 8
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług
§ 39. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Przedsiębiorstwo zobowiązane
jest poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjęty (rozplakatowanie lub ogłoszenie w lokalnych
mediach) co najmniej na dwa dni przed ich planowanym terminem.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo obowiązane jest zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować
Odbiorcę o jego lokalizacji.
3. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat
określonych w obowiązujących taryfach.
§ 40. 1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może
nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców
w przypadkach gdy występują warunki stwarzające
zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:
a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę,
b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie
zagrożenie dla życia zdrowia i środowiska.
2. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym
mowa w ust.1, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje
Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 41. 1.
wody jeżeli:
1)

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę

przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie
z przepisami prawa,
2) Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy
obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
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3) został stwierdzony nielegalny pobór wody to jest bez
zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach
2. . Przedsiębiorstwo, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust.1 pkt. 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego
punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania
z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy
wody oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Burmistrza Miasta oraz
Odbiorcę co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody.
4. Działanie Przedsiębiorstwa w warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 nie stanowi nienależytego
wykonania umowy, której realizacja zostanie podjęta po
spełnieniu obowiązków lub wykonaniu świadczenia
wzajemnego przez Odbiorcę.
Rozdział 9
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.
§ 42. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 43. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej
pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem, a jednostką straży
pożarnej.
§ 44. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poborów jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez
jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
§ 45. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda
jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje
o ilości wody pobranej.
§ 46. Zużycie wody do celów przeciwpożarowych
dla odbiorców indywidualnych powinno być opomiarowane.
§ 47. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

DZIAŁ III
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Rozdział 1
Minimalny poziom usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo w zakresie odprowadzenia ścieków
§ 48. Maksymalną ilość oraz dopuszczalny poziom
zanieczyszczeń dostarczanych ścieków określa umowa
zawierana przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą.
§ 49. Przedsiębiorstwo odbiera ścieki w ramach
zdolności posiadanych urządzeń, a w szczególności:
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1. odbiera w sposób ciągły ścieki, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,
w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości

Rozdział 2
Szczegółowe warunki zawierania i rozwiązywania
umów.

2. określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń
odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość
przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi
przepisami,

§ 51. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać
praw i obowiązków stron wynikających z przepisów
ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień
Regulaminu

3. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw
urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,
za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy
odbiorcy usług,

§ 52. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego Odbiorcy, po spełnieniu przez niego
warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

4. buduje urządzenia kanalizacyjne, w zakresie
wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania
z przyłączonej nieruchomości.

§ 50. 1. Odbiorca korzysta z odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości
usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:
1) wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie
i w warunkach przyłączenia nieruchomości,
2) zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowane jest
urządzenie pomiarowe,
3) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej,
4) Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego
usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 12 godzin od jej
wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię
we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę,
5) informując Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych
lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,
6) umożliwiając osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy
oraz niniejszego regulaminu,
7) zawiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
Powiadamia niezwłocznie o fakcie wymiany wodomierza głównego nie będącego własnością Przedsiębiorstwa,
8) informując Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu,
9) powiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które
mogą mieć wpływ na działanie sieci,
10) udostępniając nieodpłatnie Spółce miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy, celem
ewentualnego umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury kanalizacyjnej.
11) instaluje na własny koszt wodomierz główny na
ujęciu lokalnym wody Odbiorcy po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
12) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza
głównego na instalacji ujęcia lokalnego Odbiorcy.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych.

§ 53. 1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie
utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu
odbiorcy, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest
ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo
urządzeń kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi
odbioru ścieków.
§ 54. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy
budynku wielolokalowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. l powinna zawierać:
a) określenie osób korzystających z lokali, w tym
określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie
umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu
osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania
różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz
Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat.
3. Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się
schemat wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej
w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.
4. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy Przedsiębiorstwo zawiera umowę z odbiorcą.
§ 55. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub na czas określony.
2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie
nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy
dotycząca stosowania taryfy.
§ 56. 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym
w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania
listem poleconym.
2. Umowa zawarta na czas określony może być
rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jedno-
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miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym
w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania
listem poleconym.

§ 62. Odbiorca reguluje należności za odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez
Przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

Rozdział 4
Warunki przyłączenia do sieci oraz odbiór przyłącza.

4. Umowa wygasa w przypadku śmierci Odbiorcy
będącego osobą fizyczną, lub upadłości, a także likwidacji odbiorcy będącego osobą prawną lub jednostką nie
posiadającą osobowości prawnej.

§ 63. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się
o przyłączenie.

5. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn opisanych w art. 8 ust. l ustawy nie musi skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem przez Przedsiębiorstwo umowy, o której mowa w § 56 ust. 1.
§ 57. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
Rozdział 3
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfach.
§ 58. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen
i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 59. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody na podstawie odczytu wodomierza
głównego lub norm zużycia wody przypadających na
jednego mieszkańca.
§ 60. 1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych
ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na
ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
2. W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy,
ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń Przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy na ujęciach odbiorcy, lub na podstawie norm zużycia wody na jednego
mieszkańca.
§ 61. 1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak
również sposób uiszczania należności.
2. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14
dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy
ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza, końca okresu obrachunkowego.
3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie wskazanym we fakturze, który nie może
być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia
w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania
odsetek w wysokości ustawowej;
4. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do
wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót
przyłączeniowych jest wcześniejsze odpłatne uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.
4. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza
w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy
zostały spełnione warunki techniczne.
§ 64. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
§ 65. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinien
w szczególności zawierać:
a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) określenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
c) określenie charakterystyki zużycia wody,
d) określenie rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakości odprowadzanych ścieków,
e) określenie przeznaczenia wody,
f) informacje określające charakterystykę techniczną
obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w
szczególności - powierzchnię użytkowa i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę, - wyposażenie lokali i obiektów
w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające
ścieki,
g) proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania
ścieków.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejącej sieci kanalizacyjnej
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 66. 1. Przedsiębiorstwo odpłatnie określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten
może ulec przedłużeniu.
2. Warunki przyłączenia są ważne l rok od dnia
ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
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a) miejsca i sposób przyłączenia sieci kanalizacyjnej
z instalacjami Odbiorcy,
b) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda
i odprowadzane są ścieki,
c) wymagania dotyczące: - miejsca zainstalowania
wodomierza głównego na własnych ujęciach wody
odbiorcy, - miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego, - jakości odprowadzanych ścieków,

towych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę najpóźniej niż na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4. . Termin ważności warunków przyłączenia.

6. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego
zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków, jeśli nie
zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 67. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania
przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji
technicznej z Przedsiębiorstwem.
2. Przedsiębiorstwo odpłatnie dokonuje uzgodnienia dokumentacji i przekazuje wnioskodawcy w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji.
Dokumentacja powinna spełniać inne wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego.
§ 68. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych
możliwości przyłączenia.
Rozdział 5
Możliwość dostępu do usług kanalizacyjnych.
§ 69. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:
1. w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1,
który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b) niniejszy Regulamin,
2. w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) niniejszy Regulamin.
Rozdział 6
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług i parametrów wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej ścieków
§ 70. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązana jest do
udzielenia Odbiorcom usług informacji dotyczących
występujących zakłóceń odprowadzania ścieków oraz
awarii urządzeń kanalizacyjnych w sposób zwyczajowo
przyjęty.
2. Wstrzymanie odprowadzania ścieków może
nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców
w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające
zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości
odprowadzania ścieków,
b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie
zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
3. O przerwach w odprowadzaniu ścieków wynikających z planowanych prac konserwacyjno – remon-

4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż
12 godzin, należy o tym powiadomić Odbiorców minimum na 7 dni w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Przedsiębiorstwo może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych
w art. 8 Ustawy.

Rozdział 7
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności
sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w odprowadzaniu ścieków
§ 71. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców informacji w związku
z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż
w ciągu:
a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia
przewidywanego
terminu
usunięcia
przerw
i zakłóceń w świadczeniu usług,
b) dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw
i zakłóceń, o których mowa w pkt. 1.
§ 72. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług
oraz wysokość opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. l, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego
w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za
pomocą poczty elektronicznej.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia
reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.
Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

DZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 73. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 74. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia do wglądu na żądanie odbiorcy niniejszego
Regulaminu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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