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Poz. 3048

3048
3048

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w sprawie sprostowania błędu
Na podstawie art.17 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz U z 2010 r., Nr 17,
poz. 95 ) prostuje się błąd w uchwale Nr XLV/355/2009
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009
r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych
przez Gminę Krzeszowice ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 272
poz. 1793) polegający na błędnie załączonym Zał. Nr 1

do ww. uchwały, będącym Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.
Właściwy załącznik do ww. uchwały, stanowi załącznik do niniejszego Obwieszczenia.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
Załącznik
do Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Załącznik do Uchwały Nr XLV/355/2009
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrydnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Krzeszowice
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Krzeszowice Regulamin wynagradzania nauczycieli
określa wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: - za wysługę lat, - funkcyjnego, - za warunki
pracy, - motywacyjnego, - mieszkaniowego, warunki
przyznawania nagrody dyrektora szkoły lub placówki
oraz nagrody Burmistrza Gminy, a także zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Rozdział 1.
Wynagrodzenie zasadnicze
§ 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego
oraz tabele zaszeregowania dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty,
kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r .w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy / Dz. U. Nr 22, poz.181 ze
zmianami/.
Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat zgodnie z postanowieniami art.33 ust.1 ustawy z dnia
24 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / tekst jednolity
z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami/ oraz
§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, o którym mowa w § 1 Regulaminu.

§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył
prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 2) za dany
miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej
stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§ 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za okres urlopu dla poratowania zdrowia. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.
Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny
§ 5. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni
są nauczyciele, którym powierzono: 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w zatwierdzonym planie organizacji szkoły lub placówki, 2) wychowawstwo klasy,
3) sprawowanie funkcji: a) opiekuna stażu, b) doradcy
metodycznego lub nauczyciela - konsultanta.
§ 6. . Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
wynosi od 20 % do 50 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora , doktora habilitowanego lub magistra
z przygotowaniem pedagogicznym. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla zastępcy dyrektora oraz nauczyciela,
któremu powierzono inne stanowisko kierownicze
przewidziane w zatwierdzonym planie organizacji szkoły
lub placówki ustala dyrektor szkoły lub placówki.
3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust.2 wynosi
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od 30 % do 70 % dodatku funkcyjnego dyrektora tej
szkoły lub placówki.
§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości: a) 90 złotych miesięcznie, w oddziałach
przedszkolnych oraz oddziałach szkół podstawowych
i gimnazjów liczących do 15 uczniów, b) 120 złotych
miesięcznie w oddziałach przedszkolnych oraz oddziałach szkół podstawowych i gimnazjów liczących powyżej 15 uczniów. 2. Nauczycielom, którym powierzono
sprawowanie funkcji doradcy metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 200 zł miesięcznie.
3. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie
funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości 40 złotych miesięcznie. 4. Nauczycielom
którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości odpowiedniej do ilości stażystów
§ 8. . Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie
to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 2.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach, kiedy nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
a jeżeli zaprzestanie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 3. Nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze na czas określony traci prawo
do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia,
a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 9. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki określone
w § 5 pkt 1, 2, 3a w zastępstwie. W tych przypadkach
prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie obowiązków, a jeżeli powierzenie nastąpiło
pierwszego dnia - od tego dnia i wygasa z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał zastępstwa.
2. Dodatek funkcyjny, dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w zastępstwie przyznaje Burmistrz Gminy. 3. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela, któremu powierzono w zastępstwie: a) stanowisko zastępcy dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w zatwierdzonym planie organizacji szkoły lub placówki, b) wychowawstwo,
c) sprawowanie funkcji opiekuna stażu przyznaje dyrektor szkoły lub placówki.
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i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę
do przyznania z tego tytułu dodatku określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym
mowa w § 1, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.
§ 13. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy
wynosi: 1) zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokim - 20 % wynagrodzenia zasadniczego, 2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach ( oddziałach), szkołach (klasach)
specjalnych oraz prowadzących indywidualne nauczanie
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 20 % wynagrodzenia zasadniczego, 3) zajęć grupowych
i indywidualnych wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi,
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub
opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych - 4 % wynagrodzenia zasadniczego, 4) zajęć
dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 14. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach
uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości określonej w § 13 zwiększony o 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 15. 1) Dodatek za warunki pracy wypłaca się
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach
całe obowiązujące go pensum dydaktyczne oraz gdy
nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowiązujące go pensum dydaktyczne.
2) . Jeżeli nauczyciel, lub nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w trudnych
lub uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego pensum dydaktycznego, jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze zajęć lub realizuje stałe godziny ponadwymiarowe, dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych
w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy.
§ 16. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma
dniami w tygodniu wolnymi od pracy nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego – wynagrodzenie ze 100 % dodatkiem.
§ 17. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest
z dołu.
Rozdział V.
Dodatek motywacyjny

§ 10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 18. 1) Nauczycielom, w zależności od osiąganych
wyników w pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 11. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres
roku szkolnego.

2) Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią płacy
nauczyciela.

Rozdział IV.
Dodatek za warunki pracy

3) Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub placówki ( z wyłączeniem nauczycieli,
o których mowa w § 5 pkt 1 stanowią 6,5 % kwoty
planowanej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli.

§ 12. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługują z tego tytułu dodatki. 2. Wykaz trudnych
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4) . Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, ich
zastępców oraz nauczycieli, którym powierzono inne
stanowiska kierownicze przewidziane w zatwierdzonym planie organizacji szkoły lub placówki stanowią
30 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, którym powierzono w/w stanowiska
kierownicze.
5) Dodatek motywacyjny jest przyznawany dwa razy
w roku, na czas określony, za okresy luty-czerwiec
i wrzesień-styczeń. Za lipiec i sierpień dodatek motywacyjny jest wypłacany według średniej urlopowej.
6) . W placówkach nieferyjnych dodatek przyznawany
jest na okresy styczeń-czerwiec i lipiec-grudzień.
7) Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1/2
etatu.
§ 19. 1) . Dodatek motywacyjny dla nauczycieli jest
wyrażony kwotowo, nie może być niższy niż 50 złotych
i nie może przekroczyć 400 zł miesięcznie.
2) . Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, wicedyrektora oraz nauczyciela, któremu powierzono inne
stanowisko kierownicze przyznaje dyrektor szkoły
lub placówki na podstawie kryteriów określonych
w § 21 Regulaminu, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych działających na terenie szkoły lub placówki.
3) . Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
stanowią jeden fundusz w szkole, placówce lub zespole, którego wysokość jest sumą środków zaplanowanych na dodatki motywacyjne w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej
stanowiących plan finansowy szkoły, placówki lub
zespołu.
§ 20. 1) Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora jest ustalana kwotowo , a jego wysokość nie
może przekroczyć 50 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub magistra
z przygotowaniem pedagogicznym.
2) Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
szkoły lub placówki ustala Burmistrz Gminy na podstawie kryteriów określonych w § 22.
3) Wysokość dodatku motywacyjnego dla zastępcy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono inne
stanowisko kierownicze przewidziane w zatwierdzonym planie organizacji szkoły lub placówki ustala
dyrektor szkoły lub placówki i nie może przekroczyć
40 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora,
doktora habilitowanego lub magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
4) Przed przyznaniem dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły lub placówki, Burmistrz Gminy występuje do zakładowych organizacji związkowych
działających na terenie szkoły lub placówki o opinię,
dotyczącą współpracy dyrektora z organizacją
związkową.
§ 21. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
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1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów lub sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach, olimpiadach
i zawodach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności rzetelne wypełnianie następujących obowiązków :
a) podnoszenie umiejętności zawodowych,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej ,
w tym pedagogicznej,
e) terminowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu
szkolnych,

imprez

i uroczystości

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
1) spełnianie ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia
2005 r.
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
§ 22. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły lub
placówki dodatku motywacyjnego jest :
1) spełnianie ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia
2005 r.
2) rzetelne wypełnianie zadań wynikających z pełnionej
funkcji, a w szczególności w zakresie:
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a) kierowania działalnością szkoły lub placówki i reprezentowania jej na zewnątrz,
b) planowania budżetu oraz prawidłowego,
racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami określonymi w planie finansowym,
c) organizacji obsługi administracyjnej i finansowej szkoły lub placówki,
d) współdziałania z organami szkoły oraz ze
środowiskiem,
e) efektywności oraz złożoności podejmowanych działań, dla pozyskiwania funduszy
ze środków zewnętrznych na realizacje
projektów edukacyjnych oraz zarządzania
projektami,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy.
§ 23. 1) Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry
wraz z wypłatą wynagrodzenia zasadniczego.
2) Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3) Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia.
Rozdział VI.
Dodatek mieszkaniowy
§ 24. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć
w szkołach położonych na terenach wiejskich .
§ 25. Nauczycielowi, o którym mowa w § 24, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany
dalej dodatkiem, w wysokości uzależnionej od liczby
członków rodziny, wypłacany co miesiąc z dołu w wysokości :
1) 35 zł miesięcznie - dla 1 osoby,
2) 52 zł miesięcznie - dla rodziny 2 osobowej,
3) 70 zł miesięcznie - dla rodziny 3 osobowej,
4) 87 zł miesięcznie - dla rodziny 4 i więcej osobowej.
§ 26. 1) Do osób, o których mowa w § 25 zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
a) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów,
b) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak, niż do ukończenia
21 roku życia,
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące
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dzieci będące studentami, do czasu ukończenia
studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, dzieci niepełnosprawne nie
posiadające własnego źródła dochodów, rodziców, pozostających na wyłącznym utrzymaniu
nauczyciela.

2) O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust.1nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - Burmistrza Gminy . W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny pobrane przez nauczyciela, świadczenie podlega zwrotowi.
3) . Nauczycielowi oraz jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek, w wysokości
ustalonej w § 25. Małżonkowie wspólnie określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
4) Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5) Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
6) Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 27. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej ;
w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym
do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej
niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 28. 1) Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami , z uwzględnieniem ust. 2.
2) Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły,
a dyrektorowi szkoły - Burmistrz Gminy.
Rozdział VII.
Nagrody dyrektora szkoły lub placówki oraz Burmistrza
Gminy
§ 29. Nauczycielowi, który przepracował w szkole
lub placówce co najmniej rok , za jego osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze może być przyznana nagroda
dyrektora szkoły lub placówki oraz nagroda Burmistrza
Gminy.
§ 30. 1) . Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art.49 ustawy - Karta
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Nauczyciela będącego w dyspozycji organu prowadzącego i dyrektora szkoły lub placówki.
2) Fundusz nagród stanowi 1 % planowanego corocznie osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli
szkół i placówek, z czego do dyspozycji Burmistrza
jest 30 % tego funduszu, a do dyspozycji dyrektora
70 %.
3) W szkole, placówce lub zespole tworzy się wspólny
fundusz nagród dyrektora, którego wysokość jest
sumą środków zaplanowanych na nagrody w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej stanowiących plan finansowy szkoły, placówki lub zespołu.
§ 31. 1) . Nagrodę Dyrektora przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, placówki lub zespołu za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej,
w pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz za realizację
innych zadań statutowych szkoły.
2) . Nagrodę Dyrektora przyznaje się nauczycielowi za
:
a) dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,
b) korzystanie z osiągnięć nowoczesnej dydaktyki,
otwartość na propozycje nowatorskich rozwiązań
i ich stosowanie,
c) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej, potwierdzonych zakwalifikowaniem uczniów do
olimpiad, konkursów, zawodów sportowych, przeglądów, festiwali oraz wysokimi wynikami egzaminów i sprawdzianów.
d) osiąganie wymiernych efektów w pracy z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,
f) szczególne zaangażowanie się w zapewnienie
pomocy i opieki uczniom z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej lub zagrożonych patologią,
g) rozwijanie różnych form współpracy z rodzicami
i środowiskiem,
h) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły lub placówki,
i) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na realizacje projektów edukacyjnych .
3) Z wnioskiem o nagrodę Dyrektora Szkoły może wystąpić:
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4) Wysokość nagrody dyrektora szkoły lub placówki
nie może być niższa niż 200 zł. i wyższa od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego
posiadającego tytuł doktora, doktora habilitowanego lub magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
5) Nagrody Dyrektora przyznawane są z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, zakończenia zajęć szkolnych
lub z innej ważnej okazji.
6) Wnioski o nagrodę dyrektora podlegają rozpatrzeniu
przez Komisję Nagród każdorazowo powołaną przez
dyrektora szkoły, placówki lub zespołu w składzie :
- 1) Dyrektor Szkoły
- 2) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej delegowany przez Radę Pedagogiczną,
- 3)Po jednym przedstawicielu reprezentatywnych
organizacji związkowych działających na terenie
szkoły lub placówki.
7) Wnioski o nagrodę Dyrektora należy składać na 30
dni przed przewidywanym terminem wydarzenia,
z okazji którego będzie przyznawana nagroda.
§ 32. 1) Nagrodę Burmistrza otrzymują nauczyciele,
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej.
2) Nagroda Burmistrza przyznawana jest za:
a) dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,
b) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody
sportowe, wysokie wyniki egzaminów wstępnych
do szkół wyższego poziomu nauczania ),
c) podejmowanie działań na rzecz urządzenia
i wyposażenia własnego warsztatu pracy, wzorową realizację zajęć dydaktycznych , potwierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego oraz
wyróżniającą oceną pracy,
d) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą
w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,
e) rozwijanie indywidualnych cech uczniów (wychowanków) i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,
f) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej,
g) współpraca ze środowiskiem i rodzicami,
h) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,

a) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły,

i) Brak treści

b) Organ nadzoru pedagogicznego,

j) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły lub placówki,

c) Organ prowadzący,
d) Rada Pedagogiczna,
e) Zakładowe organizacje związkowe działające na
terenie szkoły

k) podejmowanie
w środowisku,

działań

promujących

szkolę
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l) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na realizacje projektów edukacyjnych .
§ 33. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy szkół lub placówek, którzy spełniają co najmniej
4 z warunków określonych w § 32, posiadają wyróżniającą ocenę pracy, a ponadto uzyskują wymierne efekty
w zakresie:
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f) informację o zajmowanym stanowisku,
g) informację o ocenie pracy,
h) uzasadnienie wniosku, w którym należy zamieścić
informację
o dorobku
zawodowym
i osiągnięciach w ostatnich latach,
i) podpis wnioskodawcy.

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły lub placówki,

2) Wniosek o nagrodę należy składać do 10 czerwca
lub do 15 września każdego roku .

2) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji
zadań statutowych szkoły lub placówki, zaangażowania w prace na rzecz poprawy bazy szkolnej,

3) Wniosek nie spełniający wymogów określonych
w ust. 1 lub złożony po terminie nie jest rozpatrywany.

3) dbania o wysoki poziom pracy szkoły lub placówki
poprzez odpowiedni dobór kadry,
4) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział uczniów
w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,
5) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy
6) prawidłowej realizacji planu finansowego oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
7) pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz
szkoły lub placówki na realizację projektów edukacyjnych i zarządzania projektami,
8) wszechstronnej współpracy ze środowiskiem,

§ 36.
1) . Wnioski o nagrodę podlegają rozpatrzeniu przez
Komisję Nagród powołaną każdorazowo przez Burmistrza w składzie:
a) dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego,
b) jeden przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miejskiej,
c) po jednym przedstawicielu reprezentatywnych
zakładowych organizacji związkowych działających na terenie gminy.
2) Komisja dokonuje wyboru kandydatów do nagrody
i przedstawia propozycję jej stopnia.

9) innych osiągnięć promujących szkołę lub placówkę.

3) Decyzję o przyznaniu nagrody kandydatom wyłonionym przez Komisję podejmuje Burmistrz Gminy.

§ 34. 1) Nagrody Burmistrza przyznawane są z okazji
Dnia Edukacji Narodowej lub z innej ważnej okazji.

4) Nagroda Burmistrza I stopnia wynosi 3.000 zł, II
stopnia 2.500 zł, III stopnia 2.000 zł.

2) Nagrody Burmistrza przyznawane są z okazji Dnia
Edukacji Narodowej lub z innej ważnej okazji.

§ 37. Niezależnie od nagrody Burmistrza nauczyciel
może otrzymać nagrodę dyrektora szkoły.

a) Dyrektor szkoły lub placówki,
b) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
c) Zakładowe organizacje związkowe,
d) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM.
3) Wnioski , o których mowa w ust. 2a wymagają opinii rady pedagogicznej.
4) Z wnioskiem o nagrody dla nauczyciela pełniącego
funkcję dyrektora może wystąpić:
a) Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej,
b) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM,
c) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
d) Zakładowe organizacje związkowe.
§ 35. 1) Wniosek o nagrodę musi zawierać dane
kandydata do nagrody:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia
c) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,
d) staż pracy pedagogicznej
e) nazwę szkoły lub placówki

Rozdział VIII.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnyxh
§ 38. 1) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy)
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych .
2) Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin,
o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę
§ 39. 1) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć
w środku tygodnia oraz za dni nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy.
2) Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować
w związku z :
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a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki zawody lub imprezy przewidziane programem nauczania,
c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, do
dnia następującego po dniu powzięcia przez szkołę informacji o chorobie ucznia,
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kuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
§ 43. 1) Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych
szkół jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.
2) Dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki ,
o której mowa w ust. 1, ponad lub poniżej 7 dni wypłaca się proporcjonalnie

d) Dniem Edukacji Narodowej,
e) Rekolekcjami,
f) zwolnieniem od pracy na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego
funkcji związkowej poza szkołą lub placówką, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie
wolnym od pracy, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
§ 40. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach ,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin określony w art.42 ust.3 lub art.42
ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru ( lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy ) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie
może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacji szkoły lub placówki.
§ 41. Za przydzielone przez dyrektora szkoły godziny
zastępstw doraźnych nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie liczone w sposób określony w § 38 ust. 1.
§ 42. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

§ 44. Dyrektorzy szkół i placówek realizują godziny
doraźnych zastępstw tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, po uzyskaniu zgody Burmistrza Gminy lub
Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego.
§ 45. 1) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
z dołu.
2) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie
przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, kiedy nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
Rozdział IX.
Postanowienia końcowe
§ 46. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związków zawodowych:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału
w Krzeszowicach
2) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Międzyzakładowa Komisja Pracowników
Oświaty z siedzibą w Krakowie
§ 47. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane
w trybie przewidzianym dla jego uzgodnienia.
§ 48. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Roman Żbik

§ 42. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opie3048
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art.17 ust.1 i 4 Ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz U z 2010 r.,
Nr 17, poz. 95 ) prostuje się błąd w uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. Nr XCI/1219/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę
Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych,
zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości
3049

odpłatności za usługi opiekuńcze ( Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 45, poz. 307 ) polegający na tym, iż w § 3 uchwały,
w dziewiątym wierszu tabeli zamiast :

„powyżej 200 % do 450 %”
winno być :

„powyżej 400 % do 450 %”
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26659 –

Poz. 3050,3051

3050
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art.17 ust.1 i 4 Ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz U z 2010 r.,
Nr 17, poz. 95 ) prostuje się błąd w uchwale
Nr XLV/713/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie podziału Województwa
Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku
Województwa Małopolskiego, określenia ich granic,
numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 318, poz.2160 )

polegający na tym , iż w zał. Nr 2 do ww. uchwały ,
będącym Podziałem Województwa Małopolskiego na
okręgi wyborcze wg ilości mandatów, w okręgu Nr 4
zamiast „6” winno być „7” wybieranych mandatów.

Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
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UCHWAŁA NR XLVII/299/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn.zm) – Rada
Miejska w Bobowej uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na
2010 r. Nr XLI/267/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
4.01.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy
jak w załączniku nr 1. w tym:
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 89 000,00 zł,
2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19 000,00 zł,
oraz wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł.

2. . Dokonuje się zmian wydatków majątkowych
zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3. . Dokonuje się zmian w zakresie planowanych
kwot dotacji udzielanych w roku 2010, jak w załączniku
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Bobowej
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26660 –

Poz. 3051
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/299/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26661 –

Poz. ,3051
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/299/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/299/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26662 –

Poz. 3052

3052
3052

UCHWAŁA NR XLVII/300/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa działka Nr 794 w Siedliskach
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121
poz. 1266 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXXIV/221/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
22 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa,
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53
poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 794 w Siedliskach, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą
Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia
1999 roku
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się zgodność planu o którym
mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1
punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.

3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią i procesami erozyjno – osuwiskowymi oraz nie
występują na nich strefy ochrony sanitarnej od ujęć
wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planem klasy R IIIb o powierzchni
0,50 ha i klasy R IVa o powierzchni 1,05 ha, nie objęte
kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie
wymagające zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące
i kształtowania ładu przestrzennego:

zasady

ochrony

1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy terenu objętego planem, określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy zagrodowej.
4) Obowiązuje ochrona przed zabudową, wyodrębnionych na rysunku planu terenów zieleni nieurządzonej.
5) Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26663 –

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązuje podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków na
wysokosprawną zbiorczą oczyszczalnię.
3) Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4) Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. 1. Teren oznaczony symbolem KDP obejmujący część działki Nr 794 w Siedliskach o powierzchni 1,55
ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIb o powierzchni
0,50 ha i klasy R IVa o powierzchni 1,05 ha, przeznacza
się na tereny usług komunikacyjnych - parkingi dla realizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Dopuszcza się realizację obiektów związanych z obsługą parkingów, w tym
związanych z pobieraniem opłat, sanitariatami, sprzedażą pamiątek i podobnych. Dopuszcza się realizację
ścieżki rowerowej. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, w tym sieć elektroenergetyczną
i dopuszcza się ich rozbudowę.
2. Teren oznaczony symbolem ZN obejmujący
część działki Nr 794 w Siedliskach o powierzchni
0,79 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIb
o powierzchni 0,65 ha i klasy R IVa o powierzchni
0,14 ha, przeznacza się na tereny zieleni nieurządzonej,
stanowiącej w części obudowę biologiczną cieku wodnego i w części zieleń izolacyjną wzdłuż granicy działki
z terenami kolejowymi. W terenach tych obowiązuje
zakaz realizacji budynków. Dopuszcza się pozostawienie
dotychczasowego użytkowania rolnego. Dopuszcza się
realizację sieci infrastruktury technicznej i dojazdu do
parkingów od strony drogi gminnej. Przy nasadzeniach
roślinnością wzdłuż linii kolejowej obowiązują przepisy
odrębne.
3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
KDP:
1) Dla budynków obowiązuje zakaz realizacji dachów
płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 6 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wojewódzkiej.

Poz. 3052

5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
KDP w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej.
3) Na odpływach wód opadowych z utwardzonych powierzchni parkingowych obowiązuje zainstalowanie
separatorów błota i ropopochodnych.
4) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci
7) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
5. Dojazd do terenów KDP z drogi wojewódzkiej
na warunkach określonych przez zarządzającego drogą
i z drogi gminnej.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów
usług komunikacyjnych KDP w wysokości 10%, terenów
zieleni nieurządzonej w wysokości 1%.
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26664 –

Poz. 3052
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/300/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa - wieś Siedliska
Załącznik nr 1

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26665 –

Poz. 3053
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/300/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki Nr 794 w Siedliskach
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki Nr794 w Siedliskach, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu
publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art.

20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/300/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
Nr794 w Siedliskach, stwierdza brak potrzeby rozstrzy-

gnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR XLVII/301/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki
Nr 399/1 w Bobowej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121
poz. 1266 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXXIV/221/09 z dnia
22 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa,
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53
poz. 742 z późniejszymi zmianami.)

2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 399/1 w Bobowej, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą
Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia
1999 roku
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się zgodność planu o którym
mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa
w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
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§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone procesami erozyjno – osuwiskowymi, nie są położone
w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią dla
zalewów powodziowych o prawdopodobieństwie p=1%
oraz nie występują na nich strefy ochrony sanitarnej od
ujęć wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planem klasy R II o powierzchni 8,73
ha, klasy R IIIb o powierzchni 5,09 ha, klasy R IVa
o powierzchni 8,18 ha, nie wymagające zgody o której
mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące
i kształtowania ładu przestrzennego:

zasady

ochrony

1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
4) Tereny objęte planem znajdują się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny Białej
(GZWP 434). Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko
i ustalenia zawarte w § 8 i § 9 ust. 3
5) Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem.
2) Teren objęty planem znajduje się częściowo w wyznaczonej planem dotychczasowym strefie stanowisk
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archeologicznych. Prace ziemne w obrębie strefy należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym po
wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia Urzędu Konserwatora Zabytków.
3) Na obszarze objętym planem nie występują inne
obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązuje podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków na
zbiorczą oczyszczalnię.
3) Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4) Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. 1. Teren oznaczony symbolem US/UT obejmujący część działki Nr 399/1 w Bobowej o powierzchni
około 22,00 ha, stanowiący grunty klasy R II o powierzchni 8,73 ha, klasy R IIIb o powierzchni 5,09 ha
i klasy R IVa o powierzchni 8,18 ha, przeznacza się na
tereny usług sportu i rekreacji dla realizacji obiektów
sportowo – rekreacyjnych (boisk sportowych, kortów
i podobnych). Dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących w tym hoteli dla ekip sportowców i obiektów
z salami widowiskowo - konferencyjnymi. Dopuszcza się
realizację muszli koncertowych, dopuszcza się realizację
obiektów sanitarno – administracyjnych. Dopuszcza się
realizację ścieżek rowerowych. Utrzymuje się istniejące
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i dopuszcza
się ich rozbudowę. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 50 stanowisk dla samochodów osobowych i co najmniej
5 stanowisk dla autokarów. Na odpływach wód opadowych z utwardzonych parkingów i placów manewrowych obowiązuje zainstalowanie separatorów błota
i ropopochodnych. Przy realizacji obiektów w obrębie
wyznaczonego planem dotychczasowym stanowiska
archeologicznego obowiązują ustalenia zawarte w § 7
punkt 2. Pozostała część działki znajduje się w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach rozgraniczających projektowaną drogę gminną.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Dla budynków obowiązuje zakaz realizacji dachów
płaskich i pulpitowych. Kąt nachylenia dachów nie
może być mniejszy niż 250. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych
i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
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4) Obowiązuje usytuowanie nowych obiektów w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
istniejącej drogi gminnej oraz co najmniej 10 m od
granicy terenów kolejowych i co najmniej 20 m od
skrajnej szyny.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje pozostawienie co najmniej 40% powierzchni działki jako biologicznie czynnej, w tym założenie pasa zieleni izolacyjnej wysokiej przy zachodniej granicy działki. Dopuszcza się zagospodarowanie tej powierzchni zielenią
parkową.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
US/UT w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
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4. Dojazd do terenów US/UT z istniejących dróg
gminnych.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów
US/UT w wysokości 10%
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 2000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/301/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa-wieś Bobowa-działka nr 399/1

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/301/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 399/1 w Bobowej
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 399/1
w Bobowej, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/301/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 399/1, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia

o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR XLVII/302/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla
działki Nr 272/3 w Bobowej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121
poz. 1266 z późniejszymi zmianami) w związku
z Uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXXVI/236/09
z dnia 28 września 2009 roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa, Rada Miejska w Bobowej
uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53 poz.
742 z późniejszymi zmianami.)
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 272/3 w Bobowej, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Bobowa
uchwalone
Uchwałą
Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia
1999 roku
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
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budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się zgodność planu o którym
mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa
w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
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wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko
i ustalenia zawarte w § 8 i § 9 ust. 3
5) Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:

2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.

1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

3. Tereny objęte planem nie są zagrożone procesami erozyjno – osuwiskowymi oraz nie występują na
nich strefy ochrony sanitarnej od ujęć wody.

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:

4. Tereny objęte planem położone są w obszarze
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla zalewów powodziowych o prawdopodobieństwie p=1%, wyznaczonych w „Studium określającym granice bezpośredniego
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych
w zlewni dolnego Dunajca do ujścia Popradu”. Obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony
przed powodzią.

1) Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązuje podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków na
zbiorczą oczyszczalnię.
3) Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4) Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.

5. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planem klasy R IVa o powierzchni
0,42 ha, nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi
w studium i nie wymagające zgody o której mowa w art.
7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz.
1266 z późn. zmianami).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi
4) Tereny objęte planem znajdują się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny Białej
(GZWP 434). Obowiązuje zakaz realizacji przedsię-

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. 1. Teren oznaczony symbolem U/P/zz obejmujący część działki Nr 272/3 w Bobowej o powierzchni
0,42 ha, stanowiący grunty klasy R IVa, przeznacza się
na tereny usług i działalności produkcyjnej w obszarach
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla realizacji
obiektów usługowych, w tym obiektów handlowych
o kubaturze do 6000 m3 oraz obiektów usługowo – produkcyjnych i produkcyjnych. Dopuszcza się remonty,
rozbudowę i przebudowę lub wyburzenie istniejącego
budynku mieszkalnego. Dopuszcza się realizację nowych obiektów usługowo – produkcyjnych. Dla usług
i działalności produkcyjnej obowiązuje zastosowanie
technologii bezpiecznych ekologicznie i ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko do granic wydzielonego terenu. Przy realizacji inwestycji obowiązują
rozwiązania techniczno - konstrukcyjne dostosowane do
występującego zagrożenia powodzią i ustalenia podane
w § 3 punkt 4. Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej i dopuszcza się ich rozbudowę. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/50 m2 powierzchni ściśle związanej z funkcją usługową. Na odpływach wód opadowych z utwardzonych parkingów
i placów manewrowych obowiązuje zainstalowanie
separatorów błota i ropopochodnych. Pozostała część
działki znajduje się w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach rozgraniczających drogę wojewódzką
i drogę gminną.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26671 –

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 20 - 400. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru dostosowany do zagrożenia powodziowego.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie nowych obiektów w odległości co najmniej 15 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi wojewódzkiej (w nawiązaniu
do linii zabudowy na działkach sąsiednich) i co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej
drogi gminnej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje pozostawienie co najmniej 25% powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
U/P/zz w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

Poz. 3054

5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów U/P/zz z istniejącej drogi
gminnej (dz. 269 i 278).
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów
U/P/zz w wysokości 10%
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/302/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa - wieś Bobowa - dziala na 272/3

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/302/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 272/3 w Bobowej
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 272/3
w Bobowej, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/302/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 20 lipca 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki
nr 272/3 w Bobowej, stwierdza brak potrzeby rozstrzy-

gnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR XLVI/683/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 9 900,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na
rok 2010 o kwotę 9 900,00 zł - jak w Załączniku do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9 900,00 zł
oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
9 900,00 zł - w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 - zmniejszenie o kwotę 9 900,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 9 900,00 zł.
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
dochody
przychody
wydatki
rozchody
deficyt

60 994 252,74 zł
20 983 958,68 zł
78 734 409,57 zł
3 243 801,85 zł
17 740 156,83 zł

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/683/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 15 lipca 2010 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok

3055

Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26675 –
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UCHWAŁA NR LXVIII/691/2010
RADY MIASTA NOWY SĄCZ
z dnia 23 lipca 2010 r.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/691/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 23 lipca 2010 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Dział
600

801

852

853

926

Nazwa
Transport i łączność
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Kultura fizyczna i sport
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Razem:
Ogółem zwiększenie dochodów:

Zwiększenia
300 000
300 000

Zmniejszenia

300 000
17 755
17 755
17 755

45 125
45 125
25 125
20 000
3 165
3 165
3 165
70 000
70 000
70 000
436 045
436 045
Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/691/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 23 lipca 2010 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Dział
600

Rozdział
60015

60016

60078

754
75404

801
80104

80195

852
85202

85203

85214

85220

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ośrodki wsparcia
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

Zwiększenia
500 000
300 000
300 000

Zmniejszenia
200 000

300 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
7 000
7 000
7 000
7 000
21 835
17 755
17 755
17 755
17 755
4 080
4 080
4 080
175 125
45 125
36 250

134 080

36 250
36 250
8 875
8 875
130 000
130 000
130 000
4 080
4 080
4 080
130 000
130 000
130 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

853
85305

854
85401

926
92605
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-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem:
Ogółem zwiększenie wydatków:
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128 700
1 300
3 165
3 165
3 165
3 165
3 165
7 000
7 000
7 000
7 000
3 000
4 000
70 000
70 000
70 000
70 000
35 000
35 000
777 125
436 045

341 080
x

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/691/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2010"
Lp.

9.
7.
2.

2.

1.

Nazwa
600 - Transport i łączność
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy
60016 - Drogi publiczne gminne
Budowa przebicia ulicy Nawojowskiej do ulicy Kusocińskiego
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odbudowa mostu w ciągu ulicy Obłazy (most na potoku Łubinka)
852 - Pomoc społeczna
85202 - Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu - wydatki
na zakupy inwestycyjne
85203 - Ośrodki wsparcia
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy (ośrodka) dziennego pobytu dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Razem:
Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:

Zwiększenia
500 000
300 000
300 000

Zmniejszenia
200 000

200 000
200 000
200 000
200 000
8 875
8 875
8 875

130 000

130 000
130 000
508 875
178 875

330 000
x

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26678 –
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UCHWAŁA NR LXVIII/692/2010
RADY MIASTA NOWY SĄCZ
z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co
następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza
na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające
z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej.

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/692/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Dział
754

Rozdział
75416

801
80101

80110

80195

854

Nazwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Miejska
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia
85 000
85 000
85 000

Zmniejszenia

85 000
85 000
195 000
155 000
25 000

380 000

25 000
25 000
130 000
130 000
40 000
40 000
40 000
40 000
380 000
380 000
380 000
380 000
100 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
85403

– 26679 –

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem:

Poz. 3057
100 000
100 000
100 000
100 000
380 000

380 000

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/692/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2010"
Lp.

9.
1.

Nazwa
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
Przebudowa dachu filii Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Barbackiego 34a
80195 - Pozostała działalność
Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci
i młodzieży
Razem:
Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych:

Zwiększenia
130 000
130 000
130 000

Zmniejszenia
380 000

380 000
380 000

130 000
x

380 000
250 000

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/692/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 23 lipca 2010 r.
Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
miasta Nowy Sącz na lata 2010 - 2012"
Lp.

1.

Nazwa
Rewitalizacja historycznych obiektów oświatowych
Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci
i młodzieży
Źródła finansowania
- środki własne
Razem:

Rok 2010
Zwiększenia Zmniejszenia
380 000
380 000

380 000
380 000
Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26680 –

Poz. 3057,3058
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/692/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 23 lipca 2010 r.

Zmiany w Załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających
zwrotowi"
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa programu

801
80195
15.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Nazwa zadania
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych
na Starym Mieście w Nowym
Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży
Razem:

Rok 2010
Zwiększenia Zmniejszenia
380 000
380 000
380 000

380 000
Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

3057

3058
3058

UCHWAŁA NR XXXIX/299/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
Rada Gminy Osiek
uchwala:
§ 1.
1) Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:
a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 532.005,16 zł
b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 361.772,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały
c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych
zmianach określonych w pkt ,,a” i „b” wynosi
17.854.377,89 zł
2) Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:
a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.272,66 zł
b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały
c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych
zmianach określonych w pkt ,,a” i „b” wynosi
19.421.497,89 zł
3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.567.120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 192.620 zł
oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.374.500 zł.

4) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.616.052 zł
i rozchody budżetu w kwocie 2.048.932 zł- zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
5) Ustala się limity:
a) zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.374.500 zł
b) zobowiązań z tyt. kredytów zaciągniętych na spłatę
zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek
oraz kredytów w wysokości 2.048.932 zł
6) Na potrzeby zarządzenia długiem publicznym w roku
budżetowym 2010, przyjmuje się Prognozę Długu Publicznego Gminy Osiek, zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej Uchwały.
7) Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek
na rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia
17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8) Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na
rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia
17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
9) Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na
rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia
17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
10) Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2010 Rady Gminy Osiek
Nr XXXV/276/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku,
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 8 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26681 –

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek.

Poz. 3058

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Osiek na 2010 rok
Lp.

Dz.

1.

600

2.

3.

4.

5.

758

801

853

900

Nazwa – treść

Zwiększenia planu
dochodów w zł
42.857,-

Zmniejszenia planu
dochodów w zł
-

42.857,-

-

42.857,-

-

RÓZNE ROZLICZENIA
w tym:
dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich (§2007)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich (§2007)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich (§2008)
dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
(§6207)

476.032,70

23.604,50

142.029,70

23.604,50

118.425,20

-

23.604,50

-

-

23.604,50

334.003,-

-

334.003,-

-

OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
dochody bieżące
w tym:
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)

7.515,42

-

7.515,42

-

4.360,1.244,-

-

1.911,42

-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym:
dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich (§2008)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich (§2009)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich (§2009)

5.600,04

4.165,-

5.600,04

4.165,-

-

4.165,-

4.165,-

-

1.435,04

-

-

334.003,-

-

334.003,-

-

334.003,-

532.005,16

361.772,50

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:
dochody majątkowe
w tym:
- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym:
dochody majątkowe
w tym:
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)
RAZEM ( 1 – 5)

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26682 –

Poz. 3058
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Osiek na 2010 rok
Lp.
1.

Klasyfikacja
Dz.
Rozdz.
600

60016

2.

700

70005

Nazwa – treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

45.357,-

45.357,-

-

w tym:
wydatki majątkowe

45.357,-

-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.000,-

1.000,-

-

1.000,-

-

1.000,1.000,-

-

3.305,-

3.305,-

-

3.305,-

-

3.305,3.070,235,-

-

3.000,-

3.000,-

-

3.000,-

-

3.000,3.000,-

-

7.750,42

235,-

-

235,-

-

235,235,-

4.360,-

-

4.360,-

-

4.360,4.360,-

3.155,42

-

3.155,42

-

3.155,42
3.155,42

-

-

3.000,3.000,-

-

3.000,-

-

3.000,3.000,-

119.860,24

119.860,24

-

119.860,24

-

119.860,24
99.518,24
20.342,-

-

180.272,66

3.000,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754

75405

Komendy powiatowe Policji
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

80101

80110

Szkoły Podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Gimnazja
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

80195

Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6.

POMOC SPOŁECZNA

852

85219

7.

853

Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395

Zmniejszenia planu
wydatków

Drogi publiczne gminne

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3.

Zwiększenia planu
wydatków

Pozostała działalność

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM ( 1 – 7 )

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26683 –

Poz. 3058
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2010 rok

Dochody budżetu gminy

Plan przed
zmianą
w zł.
17.684.145,23

2.

Wydatki budżetu gminy

19.244.225,23

180.272,66

3.000,-

19.421.497,89

3.

Wynik – deficyt

1.560.080,-

-351.732,50

- 358.772,50

1.567.120,-

4.

Przychody budżetu
w tym:
- kredyt długoterminowy
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

Lp.
1.

5.

Nazwa – treść

Rozchody budżetu
w tym:
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW
- spłata kredytu na rozbudowę ZSP w Głębowicach
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2007
- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2008
- spłata kredytu na budowę sali gimnastyczne przy SP nr 2 w Osieku
- spłata kredytu na budowękanalizacji II etap
- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009
- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009 oraz wcześniej
zaciągniętych zobowiązań

Zwiększenie planu
w zł.

Zmniejsz. planu
w zł.

532.005,16

361.772,50

Plan po
zmianach
w zł.
17.854.377,89

3.609.012,-

7.040,-

-

3.616.052,-

3.416.392,192.620,-

7.040,-

-

3.423.432,192.620,-

2.048.932,-

-

-

2.048.932,-

500.000,250.000,73.600,96.000,240.000,313.332,90.000,250.000,236.000,-

-

-

500.000,250.000,73.600,96.000,240.000,313.332,90.000,250.000,236.000,-

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŻETU
ogółem
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa
f) pozostałe dochody
PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
a) wolne środki
b) kredyt krajowy
c) kredyt krajowy
d) kredyt krajowy
e) pożyczka
f) kredyt krajowy
g) kredyt krajowy
h) kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009 oraz spłatę wcześniej
zaciągnietych zobowiązań
j)kredyt na pokrycie deficytu w roku 2010 oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań
k) kredyt inwest. na budowę obiektu sport.-rekreacyjnego
l) kredyt na pokrycie deficytu 2011
m) kredyt inwestycyjny na budowę elektronicznej platformy
komunikacji publicznej gminy
OGÓŁEM poz. I i II
Wyszczególnienie
WYDATKI BUDŻETU
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:

2009
18 264 265,27

2010
17 854 377,89

2011
19 055 851,00

2012
17 578 312,00

2013
17 825 029,00

2014
17 787 563,00

1 518 852,56
2 722 400,33
583,95
8 549 977,00
1 909 717,92
3 562 733,51

1 300 908,00
3 057 922,00
170 000,00
8 617 430,00
1 684 055,00
3 024 062,89

1 505 000,00
3 000 000,00
170 000,00
8 348 000,00
1 680 000,00
4 352 851,00

1 570 000,00
3 098 000,00
166 000,00
8 400 000,00
1 658 000,00
2 686 312,00

1 650 000,00
3 268 000,00
170 000,00
8 400 000,00
1 878 000,00
2 459 029,00

1 658 000,00
3 270 000,00
179 766,00
8 350 000,00
1 718 000,00
2 611 797,00

3 613 012,00

3 616 052,00

1 786 876,00

159 084,00

0,00

0,00

631 512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650 000,00
1 299 000,00
1 032 500,00

192 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

495 000,00

624 000,00
1 000 000,00
162 876,00

159 084,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

21 877 277,27
2009
19 524 938,20

21 470 429,89
2010
19 421 497,89

20 842 727,00
2011
19 195 795,00

17 737 396,00
2012
15 702 464,00

17 825 029,00
2013
15 783 221,00

17 787 563,00
2014
16 175 131,00

16 127 209,38

16 539 901,89

16 463 552,00

14 123 574,00

14 683 221,00

15 025 131,00

2 928 432,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
koszty obsługi długu(odsetki)
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
a) spłata zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na
kwotę 4.900.000,- zł
b) spłata kredytu na SP Głębowice umowa z dnia
23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł
c) spłata kredytu na pokrycie deficytu umowa z dnia
31.10.2006r na kwotę 1.400.000,- zł
d) spłata kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2
w Osieku
e) spłata pożyczki na I etap kanalizacji w Osieku - uzupełnienie
f) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2007 r
g) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.
h) spłata kredytu na budowe kanalizacji-etapII
i) spłata kredytu aciągnietego na deficyt w roku 2009
j) spłata kredytu zaciągnietego na deficyt w roku 2009 oraz
wcześniej zaciągniętych zobowiązań
k) spłata kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2010 oraz
wcześniej zaciągniętych zobowiazań
l) spłata kredytu na budowę obiektu sport.-rekr.
m) spłata kredytu na deficyt 2011
n) spłata kredytu inwestycyjnego na budowę elektronicznej
platformy komunikacji publicznej gminy
OGÓŁEM poz. III i IV
Wyszczególnienie
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO
w tym:
a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na
kwotę 4.900.000,- zł
b) z tytułu kredytu na rozbudowę SP Głębowice umowa
z dnia 23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł
d) z tytułu kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2
w Osieku
e) z tytułu pożyczki WFOŚiGW na kanalizacje w Osieku
I etap-uzupełnienie
f) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2007r.
g) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.
h) z tytułu kredytu na budowe kanalizacji-etapII
i) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009
j) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009 oraz
spłątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
k) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2010
l) z tytułu kredytu na budowę obiektu sport.-rekra.
m) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2011
n) z tytułu kredytu inwestycyjnego na budowe platformy
internetowej e-urząd
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
art.169 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
a) kwota
b) wskaźnik %
art.170 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
a) kwota
b) wskaźnik %
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Poz. 3058

246 566,40
3 397 728,82

350 000,00
2 881 596,00

305 700,00
2 732 243,00

259 431,00
1 578 890,00

173 336,00
1 100 000,00

90 220,00
1 150 000,00

3 319 986,76
1 921 492,00

2 761 596,00
2 048 932,00

2 732 243,00
1 646 932,00

1 578 890,00
2 034 932,00

950 000,00
2 041 808,00

1 000 000,00
1 612 432,00

950 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313 332,00

313 332,00

313 332,00

313 332,00

313 332,00

313 332,00

73 600,00

73 600,00

73 600,00

73 600,00

73 600,00

73 600,00

96 000,00
120 000,00
0,00

96 000,00
240 000,00
90 000,00
250 000,00
236 000,00

96 000,00
240 000,00
138 000,00
250 000,00
236 000,00

56 000,00
240 000,00
138 000,00
250 000,00
236 000,00

0,00
260 000,00
138 000,00
250 000,00
236 000,00

0,00
0,00
146 000,00
299 000,00
88 500,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

144 000,00
200 000,00
84 000,00

192 000,00
200 000,00
78 876,00

192 000,00
200 000,00

21 446 430,20
2009
7 567 132,00

21 470 429,89
2010
8 941 632,00

20 842 727,00
2011
9 081 576,00

17 737 396,00
2012
7 205 728,00

17 825 029,00
2013
5 163 920,00

17 787 563,00
2014
3 551 488,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 036 668,00

1 723 336,00

1 410 004,00

1 096 672,00

783 340,00

470 008,00

570 964,00

497 364,00

423 764,00

350 164,00

276 564,00

202 964,00

248 000,00
980 000,00
650 000,00
1 299 000,00
1 032 500,00

152 000,00
740 000,00
560 000,00
1 049 000,00
796 500,00

56 000,00
500 000,00
422 000,00
799 000,00
560 500,00

0,00
260 000,00
284 000,00
549 000,00
324 500,00

0,00
0,00
146 000,00
299 000,00
88 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 928 432,00
495 000,00

2 628 432,00
1 119 000,00
1 000 000,00
162 876,00

2 328 432,00
1 134 084,00
800 000,00
78 876,00

2 028 432,00
942 084,00
600 000,00
0,00

1 728 432,00
750 084,00
400 000,00
0,00

2 168 058,40
11,87%

2 398 932,00
13,44%

1 952 632,00
10,25%

2 294 363,00
13,05%

2 215 144,00
12,43%

1 702 652,00
9,57%

7 567 132,00
41,43%

8 941 632,00
50,08%

9 081 576,00
47,66%

7 205 728,00
40,99%

5 163 920,00
28,97%

3 551 488,00
19,97%

2015
17 079 472,00

2016
16 995 098,00

2017
17 312 395,00

2018
17 330 608,00

2019
17 198 432,00

1 650 000,00
3 175 000,00
148 000,00
8 330 000,00
1 673 476,00
2 102 996,00

1 655 764,00
3 180 000,00
110 000,00
8 275 000,00
1 620 000,00
2 154 334,00

1 550 000,00
3 190 000,00
162 000,00
8 300 000,00
1 775 000,00
2 335 395,00

1 550 608,00
3 200 000,00
115 000,00
8 315 000,00
1 750 000,00
2 400 000,00

1 550 000,00
3 150 000,00
120 000,00
8 400 000,00
1 700 000,00
2 278 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŻETU
ogółem
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa
f) pozostałe dochody
PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
a) wolne środki
b) kredyt krajowy
c) kredyt krajowy
d) kredyt krajowy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
e) pożyczka
f) kredyt krajowy
g) kredyt krajowy
h) kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągnietych
zobowiązań
j)kredyt na pokrycie deficytu w roku 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
k) kredyt inwest. na budowę obiektu sport.-rekreacyjnego
l) kredyt na pokrycie deficytu 2011
m) kredyt inwestycyjny na budowę elektronicznej platformy komunikacji
publicznej gminy
OGÓŁEM poz. I i II
Wyszczególnienie
WYDATKI BUDŻETU
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
koszty obsługi długu(odsetki)
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
a) spłata zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania
"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia
19.03.2002 r na kwotę 4.900.000,- zł
b) spłata kredytu na SP Głębowice umowa z dnia 23.06.2006r na kwotę
1.000.000,- zł
c) spłata kredytu na pokrycie deficytu umowa z dnia 31.10.2006r na kwotę
1.400.000,- zł
d) spłata kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2 w Osieku
e) spłata pożyczki na I etap kanalizacji w Osieku - uzupełnienie
f) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2007 r
g) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.
h) spłata kredytu na budowe kanalizacji-etapII
i) spłata kredytu aciągnietego na deficyt w roku 2009
j) spłata kredytu zaciągnietego na deficyt w roku 2009 oraz wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
k) spłata kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2010 oraz wcześniej
zaciągniętych zobowiazań
l) spłata kredytu na budowę obiektu sport.-rekr.
m) spłata kredytu na deficyt 2011
n) spłata kredytu inwestycyjnego na budowę elektronicznej platformy
komunikacji publicznej gminy
OGÓŁEM poz. III i IV
Wyszczególnienie
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO
w tym:
a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania
"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia
19.03.2002 r na kwotę 4.900.000,- zł
b) z tytułu kredytu na rozbudowę SP Głębowice umowa z dnia 23.06.2006r
na kwotę 1.000.000,- zł
d) z tytułu kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2 w Osieku
e) z tytułu pożyczki WFOŚiGW na kanalizacje w Osieku I etap-uzupełnienie
f) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2007r.
g) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.
h) z tytułu kredytu na budowe kanalizacji-etapII
i) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009
j) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009 oraz spłątę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
k) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2010
l) z tytułu kredytu na budowę obiektu sport.-rekra.
m) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2011
n) z tytułu kredytu inwestycyjnego na budowe platformy internetowej eurząd
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
art.169 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
a) kwota
b) wskaźnik %
art.170 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
a) kwota
b) wskaźnik %
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0
0,00

0,00
0,00
0,00

17 079 472,00
2015
16 000 540,00

16 995 098,00
2016
16 072 822,00

17 312 395,00
2017
16 764 631,00

17 330 608,00
2018
16 756 524,00

17 198 432,00
2019
16 770 000,00

14 800 540,00

14 972 822,00

15 764 631,00

15 756 524,00

15 770 000,00

44 960,00
1 200 000,00

20 404,00
1 100 000,00

15 000,00
1 000 000,00

9 500,00
1 000 000,00

5 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 078 932,00

1 050 000,00
922 276,00

950 000,00
547 764,00

950 000,00
574 084,00

950 000,00
428 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313 332,00
73 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

156 676,00
73 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
55 764,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

400 000,00

428 432,00

192 000,00
200 000,00

192 000,00
200 000,00

192 000,00

174 084,00

0,00

17 079 472,00
2015
2 472 556,00

16 995 098,00
2016
1 550 280,00

17 312 395,00
2017
1 002 516,00

17 330 608,00
2018
428 432,00

17 198 432,00
2019
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 676,00
129 364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
55 764,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 428 432,00
558 084,00
200 000,00
0,00

1 128 432,00
366 084,00
0,00
0,00

828 432,00
174 084,00
0,00
0,00

428 432,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 123 892,00
6,58%

942 680,00
5,55%

562 764,00
3,25%

583 584,00
3,37%

433 432,00
2,52%

2 472 556,00
14,48%

1 550 280,00
9,12%

1 002 516,00
5,79%

428 432,00
2,47%

0,00
0,00%

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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Poz. 3058
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/276/2009
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osiek na 2010 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
010

Rozdział
3
01008

2.

600
60013

60014

60016

60095

3.

750
75023

4.

754
75412

Nazwa - Treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym:
inwestycja
- wykup gruntów pod przepompownie wody ul. Karolina
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
inwestycja
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 949 w Osieku
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycje
- przebudowa drogi powiatowej nr 1897K w Osieku
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie budowy chodnika
przy ulicy Głównej (DP 1758K) w Osieku
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Głównej w Osieku
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje
- przebudowa chodnika i wymiana krawężnika wzdłuż drogi gminnej
ul. Kościelna w centrum sołectwa Osiek w Gminie Osiek
- przebudowa drogi - ulica Ogrodowa w Głebowicach
Pozostała działalność
w tym:
zakupy inwestycyjne
- zakup przystanków
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
inwestycje
-studium wykonalności dla zadania pn. "Budowa elektronicznej platformy informacji publicznej gminy"
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
zakupy inwestycyjne
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębowice

Kwota
5
5 000
5 000
5 000
5 000
598 722
172 455
172 455
172 455
235 410
235 410
210 410
20 000
5 000
180 857
180 857
18 000
162 857
10 000
10 000
10 000
24 400
24 400
24 400
24 400
110 000
110 000
100 000
100 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

5.

803
80395

6.

900
90001

7.

926
92601
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- zakup aparatów tlenowych

10 000

Szkolnictwo Wyższe
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- adaptacja budynku na potrzeby uczelni PWSZ w Oświęcimiu

3 000
3 000
3 000
3 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
inwestycja
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiek, etap II zadanie
I oraz część III z MRPO

548 015
548 015

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
inwestycja
- budowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w miejscowości Osiek z MRPO

1 592 459
1 592 459

548 015
548 015

1 592 459
1 592 459

RAZEM:

2 881 596
Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/276/2009
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone gminie ustawami
Dział
1
750

Rozdział
2

§
3

75011
2010
75011

751
75101
2010

Nazwa
4
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody
5
43 786
43 786

Wydatki
6
43 786

43 786
43 786
43786
43 786
43 786
4 200
4 200
4 200

4 200

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
75101

752
75212
2010
75212

754
75414
2010
75414

852
85212

2010

85212

– 26688 –

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obrona Narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona Cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne
- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM

Poz. 3058
4 200
4200
4 200
4 200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
1 436 400
1 436 400

1 436 400

1 436 400

1 436 400
43 092
38 777
4 315
1 393 308
1 484 886

1 484 886

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
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Poz. 3058
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/276/2009
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.

Program - jego cel i zadania

1

2

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
3

4

Łączne
nakłady
finansowe
w zł
5

2006-2010

2 827 130

Okres
realizacji
programu

Wysokość
wydatków
w roku 2010
w zł
6
548 015
w tym:
- środki własne:
387 471

1.

Budowa Kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Osiek w gminie Osiek,
etap II zadanie I oraz część zadania III

2.

Budowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości
Osiek

Urząd Gminy
w Osieku

2007-2012

4 286 778

1 592 459
w tym:
- środki własne:
495 238

3.

Przebudowa chodnika i wymiana
krawężnika w ciągu drogi gminnej
ul. Kościelna w centrum sołectwa
Osiek w Gminie Osiek

Urząd Gminy
w Osieku

2010-2011

277 812

18 000
w tym:
- środki własne:
7 012

4.

Projekt systemowy "Nie strać szansy"

5.

Budowa elektronicznej platformy
komunikacji publicznej w Gminie Osiek

Urząd Gminy
w Osieku

GOPS
w Osieku

2010-2012

464 412,57

139 323,77
w tym:
- środki własne:
19 463,53

Urząd Gminy
w Osieku

2010-2012

675 904

24 400
w tym:
środki własne:
6 100

Wysokość
wydatków
w roku 2011
w zł
7

Wysokość
wydatków
w roku
2012 w zł
8

0

0

2 080 739
w tym:
- środki
własne:
624 222
259 812
w tym:
- środki
własne:
100 093
170 284,61
w tym:
- środki
własne:
23 788,77
651 504
w tym:
- środki
własne:
162 876

528 747
w tym:
- środki
własne:
158 624,10

0

154 804,19
w tym:
- środki
własne:
21 626,14

0

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/276/2009
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (MRPO) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010r.

Lp.

1

1.

Program - jego cel
i zadania
2
Budowa Kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Osiek
w gminie Osiek, etap
II zadanie I oraz część
zadania III

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

3

4

5

Urząd Gminy
w Osieku

2006-2010

2 827 130

Wysokość wydatków w2010
(2 331 967,77 zł)
środki
środki budżez dofinansowania
tu gminy
projektu
6
7

387 471

160 544

Wysokość
wydatków
w roku 2011

Wysokość
wydatków
w roku 2012

8

8

0

0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
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Poz. 3058,3059

2.

Budowa gminnego
kompleksu sportoworekreacyjnego
w miejscowości Osiek

Urząd Gminy
w Osieku

2007-2012

4 286 778

495 238

1 097 221

3.

Budowa elektronicznej platformy komukacji publicznej
w Gminie Osiek

Urząd Gminy
w Osieku

2010-2012

675 904

6 100

18 300

Projekt systemowy
"Nie strać szans"

GOPS
w Osieku

2010-2012

464 412,57

19 463,53

119 860,24

Projekt pn. "Nie jesteś
sam - warsztaty dla
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym"

GOPS
w Osieku

2010

27 770

0

27 770
w tym środki
własne: 0

4.

2 080 739
w tym:
- środki własne:
624 222
651 504
w tym:
środki własne:
162 876
170 284,61
w tym:
- środki własne:
23 788,77

528 747
w tym:
- środki
własne:
158 624,10

154 804,19
w tym:
-środki
własne:
21 626,14

0

0

0

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
3058

3059
3059

UCHWAŁA NR XL/304/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
Rada Gminy Osiek
uchwala:
§ 1.
1) Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:
a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.455,73 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały
b) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych
zmianach
określonych
w pkt
,,a”
wynosi
17.932.088,88 zł
2) Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:
a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.358,73 zł
b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.353 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały
c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych
zmianach określonych w pkt ,,a” i „b" wynosi
19.499.758,88 zł
3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 1.567.670 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 192.620 zł oraz przychodami pocho-

dzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości
1.375.050 zł.
4) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.616.602 zł
i rozchody budżetu w kwocie 2.048.932 zł-zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
5) Ustala się limity:
a) zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.375.050 zł
b) zobowiązań z tyt. kredytów zaciągniętych na spłatę
zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek
oraz kredytów w wysokości 2.048.932 zł
6) Na potrzeby zarządzenia długiem publicznym w roku
budżetowym 2010, przyjmuje się Prognozę Długu Publicznego Gminy Osiek, zgodnie z załącznikiem Nr
4 do niniejszej Uchwały.
7) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na
rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia
17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8) Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na
rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia
17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423

– 26691 –

Poz. 3059
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/304/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 21 maja 2010 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2010 rok
Lp.

Dz.

1.

801

Nazwa – treść
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
dochody bieżące
w tym:
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej (§ 0960)
RAZEM

Zwiększenia planu
dochodów w zł
1.455,73

Zmniejszenia planu
dochodów w zł
-

1.455,73

-

1.455,73

-

1.455,73

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/304/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 21 maja 2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Osiek na 2010 rok
Lp.

Klasyfikacja
Dz. Rozdz.

1.

801

80101

Nazwa – treść

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Gimnazja

80110

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

RAZEM

Zwiększenia
planu wydatków

Zmniejszenia
planu wydatków

5.358,73

3.353,-

5.042,73

1.313,-

234,4.808,73

1.313,-

316,-

2.040,-

316,316,-

2.040,2.040,-

5.358,73

3.353,-

5.042,73

316,-

1.313,-

2.040,-

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
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Poz. 3059
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/304/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 21 maja 2010 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Osiek na 2010 rok
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa – treść
Dochody budżetu gminy
Wydatki budżetu gminy

Wynik – deficyt
Przychody budżetu
w tym:
- kredyt długoterminowy
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

5.
Rozchody budżetu
w tym:
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW
- spłata kredytu na rozbudowę ZSP w Głębowicach
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2007
- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2008
- spłata kredytu na budowę sali gimnastyczne przy SP nr 2 w
Osieku
- spłata kredytu na budowękanalizacji II etap
- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009
- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009 oraz
wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Plan przed
zmianą
w zł.
17.930.633,15
19.497.753,15
1.567.120,3.616.052,-

Zwiększenie
planu
w zł.
1.455,73
5.358,73
3.903,550,-

Zmniejsz.
planu
w zł.
3.353,3.353,-

Plan po
zmianach
w zł.
17.932.088,88
19.499.758,88
1.567.670,3.616.602,-

3.423.432,192.620,-

550,-

-

3.423.982,192.620,-

2.048.932,-

-

-

2.048.932,-

500.000,250.000,73.600,96.000,240.000,313.332,90.000,250.000,236.000,-

-

-

500.000,250.000,73.600,96.000,240.000,313.332,90.000,250.000,236.000,-

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/304/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 21 maja 2010 r.
Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŻETU
ogółem
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa
f) pozostałe dochody
PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
a) wolne środki
b) kredyt krajowy
c) kredyt krajowy
d) kredyt krajowy
e) pożyczka
f) kredyt krajowy
g) kredyt krajowy
h) kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009
j) kredyt na pokrycie deficytu 2009 oraz
spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań
k) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań
l) kredyt na pokrycie deficytu roku 2010
ł) kredyt inwest. na budowę obiektu sport.rekreacyjnego
m) kredyt na pokrycie deficytu 2011

2009
18 264 265,27

2010
17 858 547,62

2011
19 055 851,00

2012
17 578 312,00

2013
17 825 029,00

2014
17 787 563,00

1 518 852,56
2 722 400,33
583,95
8 549 977,00
1 909 717,92
3 562 733,51

1 300 908,00
3 057 922,00
170 000,00
8 617 430,00
1 686 769,00
3 025 518,62

1 505 000,00
3 000 000,00
170 000,00
8 348 000,00
1 680 000,00
4 352 851,00

1 570 000,00
3 098 000,00
166 000,00
8 400 000,00
1 658 000,00
2 686 312,00

1 650 000,00
3 268 000,00
170 000,00
8 400 000,00
1 878 000,00
2 459 029,00

1 658 000,00
3 270 000,00
179 766,00
8 350 000,00
1 718 000,00
2 611 797,00

3 613 012,00

3 616 602,00

1 786 876,00

159 084,00

0,00

0,00

631 512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650 000,00

192 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 299 000,00
1 032 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 048 932,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880 050,00
495 000,00

0,00
624 000,00

0,00
159 084,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 423
n) kredyt inwestycyjny na budowę elektronicznej platformy komunikacji publicznej
gminy
OGÓŁEM poz. I i II
Wyszczególnienie
WYDATKI BUDŻETU
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
koszty obsługi długu(odsetki)
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
a) spłata zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW
na dofinansowanie zadania "Budowa
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na
kwotę 4.900.000,- zł
b) spłata kredytu na SP Głębowice umowa
z dnia 23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł
c) spłata kredytu na pokrycie deficytu
umowa z dnia 31.10.2006r na kwotę
1.400.000,- zł
d) spłata kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2 w Osieku
e) spłata pożyczki na I etap kanalizacji
w Osieku - uzupełnienie
f) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2007
r
g) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2008
r.
h) spłata kredytu na budowe kanalizacjietapII
i) spłata kredytu aciągnietego na deficyt
w roku 2009
j) spłata kredytu zaciągnietego na deficyt
w roku 2009 oraz wcześniej zaciągniętych
zobowiązań
k) spłata kredytu zaciągniętego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiazań
l) kredyt na deficyt roku 2010
ł) spłata kredytu na budowę obiektu sport.rekr.
m) spłata kredytu na deficyt 2011
n) spłata kredytu inwestycyjnego na budowę elektronicznej platformy komunikacji
publicznej gminy
OGÓŁEM poz. III i IV
Wyszczególnienie
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU
BUDŻETOWEGO
w tym:
a) z tytułu pożyczki zaciągniętej
w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania
"Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia
19.03.2002 r na kwotę 4.900.000,- zł
b) z tytułu kredytu na rozbudowę SP Głębowice umowa z dnia 23.06.2006r na
kwotę 1.000.000,- zł
d) z tytułu kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2 w Osieku
e) z tytułu pożyczki WFOŚiGW na kanalizacje w Osieku I etap-uzupełnienie
f) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu
2007r.
g) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu
2008 r.
h) z tytułu kredytu na budowe kanalizacjietapII
i) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu
w roku 2009
j) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu
w roku 2009 oraz spłątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
k) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiazań

– 26693 –

Poz. 3059
162 876,00

0,00

0,00

0,00

21 877 277,27
2009
19 524 938,20

21 475 149,62
2010
19 426 217,62

20 842 727,00
2011
19 195 795,00

17 737 396,00
2012
15 702 464,00

17 825 029,00
2013
15 783 221,00

17 787 563,00
2014
16 175 131,00

16 127 209,38

16 544 621,62

16 463 552,00

14 123 574,00

14 683 221,00

15 025 131,00

246 566,40
3 397 728,82

350 000,00
2 881 596,00

305 700,00
2 732 243,00

259 431,00
1 578 890,00

173 336,00
1 100 000,00

90 220,00
1 150 000,00

3 319 986,76
1 921 492,00

2 761 596,00
2 048 932,00

2 732 243,00
1 646 932,00

1 578 890,00
2 034 932,00

950 000,00
2 041 808,00

1 000 000,00
1 648 432,00

950 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313 332,00

313 332,00

313 332,00

313 332,00

313 332,00

313 332,00

73 600,00

73 600,00

73 600,00

73 600,00

73 600,00

73 600,00

96 000,00

96 000,00

96 000,00

56 000,00

0,00

0,00

120 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

260 000,00

0,00

0,00

90 000,00

138 000,00

138 000,00

138 000,00

146 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

299 000,00

236 000,00

236 000,00

236 000,00

236 000,00

88 500,00

0,00

204 000,00

204 000,00

204 000,00

240 000,00

0,00

96 000,00
0,00

96 000,00
144 000,00

96 000,00
192 000,00

96 000,00
192 000,00

200 000,00
84 000,00

200 000,00
78 876,00

200 000,00

21 446 430,20
2009
7 567 132,00

21 475 149,62
2010
8 062 132,00

20 842 727,00
2011
9 082 126,00

17 737 396,00
2012
7 206 278,00

17 825 029,00
2013
5 164 470,00

17 823 563,00
2014
3 516 038,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 036 668,00

1 723 336,00

1 410 004,00

1 096 672,00

783 340,00

470 008,00

570 964,00

497 364,00

423 764,00

350 164,00

276 564,00

202 964,00

248 000,00

152 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

980 000,00

740 000,00

500 000,00

260 000,00

0,00

0,00

650 000,00

560 000,00

422 000,00

284 000,00

146 000,00

0,00

1 299 000,00

1 049 000,00

799 000,00

549 000,00

299 000,00

0,00

1 032 500,00

796 500,00

560 500,00

324 500,00

88 500,00

0,00

2 048 932,00

1 844 932,00

1 640 932,00

1 436 932,00

1 196 932,00
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l) z tytułu kredytu na deficyt roku 2010
ł) z tytułu kredytu na budowę obiektu
sport.-rekra.
m) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu
2011
n) z tytułu kredytu inwestycyjnego na
budowe platformy intern. e-urząd
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
art.169 w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
a) kwota
b) wskaźnik %
art.170 w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
a) kwota
b) wskaźnik %
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495 000,00

Poz. 3059
784 050,00
1 119 000,00

688 050,00
1 134 084,00

592 050,00
942 084,00

496 050,00
750 084,00

1 000 000,00

800 000,00

600 000,00

400 000,00

162 876,00

78 876,00

0,00

0,00

2 168 058,40
11,87%

2 398 932,00
13,43%

1 952 632,00
10,25%

2 294 363,00
13,05%

2 215 144,00
12,43%

1 738 652,00
9,77%

7 567 132,00
41,43%

8 062 132,00
45,14%

9 082 126,00
47,66%

7 206 278,00
41,00%

5 164 470,00
28,97%

3 516 038,00
19,77%

2015
17 115 472,00

2016
17 031 098,00

2017
17 348 395,00

2018
17 266 608,00

2019
17 118 982,00

1 650 000,00
3 175 000,00
148 000,00
8 330 000,00
1 673 476,00
2 138 996,00

1 655 764,00
3 180 000,00
110 000,00
8 275 000,00
1 620 000,00
2 190 334,00

1 550 000,00
3 190 000,00
162 000,00
8 300 000,00
1 775 000,00
2 371 395,00

1 550 608,00
3 200 000,00
115 000,00
8 315 000,00
1 750 000,00
2 336 000,00

1 550 000,00
3 150 000,00
120 000,00
8 400 000,00
1 700 000,00
2 198 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17 115 472,00
2015
16 000 540,00

17 031 098,00
2016
16 072 822,00

17 348 395,00
2017
16 764 631,00

17 266 608,00
2018
16 756 524,00

17 118 982,00
2019
16 770 000,00

14 800 540,00

14 972 822,00

15 764 631,00

15 756 524,00

15 770 000,00

44 960,00
1 200 000,00

20 404,00
1 100 000,00

15 000,00
1 000 000,00

9 500,00
1 000 000,00

5 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 114 932,00

1 050 000,00
958 276,00

950 000,00
583 764,00

950 000,00
510 084,00

950 000,00
348 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313 332,00

156 676,00

0,00

0,00

0,00

73 600,00

73 600,00

55 764,00

0,00

0,00

Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŻETU
ogółem
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa
f) pozostałe dochody
PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
a) wolne środki
b) kredyt krajowy
c) kredyt krajowy
d) kredyt krajowy
e) pożyczka
f) kredyt krajowy
g) kredyt krajowy
h) kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009
j) kredyt na pokrycie deficytu 2009 oraz spłatę wcześniej
zaciągnietych zobowiązań
k) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
l) kredyt na pokrycie deficytu roku 2010
ł) kredyt inwest. na budowę obiektu sport.-rekreacyjnego
m) kredyt na pokrycie deficytu 2011
n) kredyt inwestycyjny na budowę elektronicznej platformy
komunikacji publicznej gminy
OGÓŁEM poz. I i II
Wyszczególnienie
WYDATKI BUDŻETU
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
koszty obsługi długu(odsetki)
b) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
a) spłata zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na kwotę
4.900.000,- zł
b) spłata kredytu na SP Głębowice umowa z dnia
23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł
c) spłata kredytu na pokrycie deficytu umowa z dnia
31.10.2006r na kwotę 1.400.000,- zł
d) spłata kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2
w Osieku
e) spłata pożyczki na I etap kanalizacji w Osieku - uzupełnienie
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f) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2007 r
g) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.
h) spłata kredytu na budowe kanalizacji-etapII
i) spłata kredytu aciągnietego na deficyt w roku 2009
j) spłata kredytu zaciągnietego na deficyt w roku 2009 oraz
wcześniej zaciągniętych zobowiązań
k) spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań
l) kredyt na deficyt roku 2010
ł) spłata kredytu na budowę obiektu sport.-rekr.
m) spłata kredytu na deficyt 2011
n) spłata kredytu inwestycyjnego na budowę elektronicznej
platformy komunikacji publicznej gminy
OGÓŁEM poz. III i IV
Wyszczególnienie
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO
w tym:
a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na kwotę
4.900.000,- zł
b) z tytułu kredytu na rozbudowę SP Głębowice umowa
z dnia 23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł
d) z tytułu kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2
w Osieku
e) z tytułu pożyczki WFOŚiGW na kanalizacje w Osieku
I etap-uzupełnienie
f) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2007r.
g) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.
h) z tytułu kredytu na budowe kanalizacji-etapII
i) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009
j) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009 oraz
spłątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
k) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań
l) z tytułu kredytu na deficyt roku 2010
ł) z tytułu kredytu na budowę obiektu sport.-rekra.
m) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2011
n) z tytułu kredytu inwestycyjnego na budowe platformy
intern. e-urząd
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
art.169 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych
a) kwota
b) wskaźnik %
art.170 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych
a) kwota
b) wskaźnik %

– 26695 –

Poz. 3059

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

236 932,00

96 000,00
192 000,00
200 000,00

96 000,00
192 000,00
200 000,00

96 000,00
192 000,00

96 000,00
174 084,00

112 050,00
0,00

17 115 472,00
2015
2 401 106,00

17 031 098,00
2016
1 442 830,00

17 348 395,00
2017
859 066,00

17 266 608,00
2018
348 982,00

17 118 982,00
2019
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 676,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 364,00

55 764,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

956 932,00

716 932,00

476 932,00

236 932,00

0,00

400 050,00
558 084,00
200 000,00
0,00

304 050,00
366 084,00
0,00
0,00

208 050,00
174 084,00
0,00
0,00

112 050,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 159 892,00
6,78%

978 680,00
5,75%

598 764,00
3,45%

519 584,00
3,01%

353 982,00
2,07%

2 401 106,00
14,03%

1 442 830,00
8,47%

859 066,00
4,95%

348 982,00
2,02%

0,00
0,00%

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
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Poz. 3059
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/304/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 21 maja 2010 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/276/2009
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2010
Dział
1
600

Rozdział
2

§
3

60014
2320
60014

750
75020
2320
75020

801
80195
2310
2320
80195

Nazwa
4
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Starostwa powiatowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RAZEM:

Dochody
5
77 295
77 295

Wydatki
6
77 295

77 295
77 295
77 295
77 295
3 208
3 208

3 208

3 208
3 208
3 208
3 208
3 155,42
3 155,42

3 155,42

1 244
1 911,42
3 155,42
3 155,42
3 155,42
83 658

83 658

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
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Poz. 3059
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XL/304/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 21 maja 2010 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/276/2009
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone gminie ustawami
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

01095
2010
01095

750
75011
2010
75011

751
75101
2010
75101

752
75212
2010
75212

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związanez realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obrona Narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dochody
5
73 541,26
73 541,26

Wydatki
6
73 541,26

73 541,26
73 541,26
73 541,26
73 541,26
828,35
72 712,91
43 786
43 786

43 786

43 786
43 786
43786
43 786
43 786
4 200

4 200

4 200
4 200
4 200
4200
4 200
4 200
250
250
250
250
250
250
250
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754
75414
2010
75414

852
85212

2010

85212
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona Cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne
- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM

Poz. 3059,3060
250
250
250
250
250
250
250
1 436 400
1 436 400

1 436 400

1 436 400

1 436 400
43 092
38 777
4 315
1 393 308
1 558 427,26

1 558 427,26

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
3059

3060
3060

UCHWAŁA NR XLV/436/2010
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Brunarach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1,
ust. 3 i 5, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), Rada Gminy Uście
Gorlickie uchwala, co następuje:
§ 1. Zakłada z dniem 1 września 2010 roku Publiczne Przedszkole z siedzibą w Brunarach, zwane dalej
„Przedszkolem”, którego Akt Założycielski stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadaje Statut Publicznego Przedszkola
w Brunarach, określający organizację i zasady funkcjo-

nowania tego Przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Uście Gorlickie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3060
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/436/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 20 lipca 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRUNARACH
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zakłada się:

publiczną placówkę oświatową:
o nazwie:
z siedzibą:

publiczne przedszkole
Publiczne Przedszkole w Brunarach
Brunary 50, 38-315 Uscie Gorlickie

.........(pieczęć urzędowa organu zakładającego).......

......(nazwa organu zakładającego placówkę oświatową).....

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/436/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 20 lipca 2010 r.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRUNARACH

Rozdział 1
Nazwa i typ przedszkola
§ 1. Nazwa Przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole w Brunarach.
§ 2. 1. Siedzibą Przedszkola jest miejscowość Brunary, adres Brunary 50, 38-315 Uście Gorlickie.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Uście Gorlickie.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
4. Publiczne Przedszkole w Brunarach jest jednostką budżetową Gminy Uscie Gorlickie.
§ 3. Publiczne Przedszkole w Brunarach jest przedszkolem dwuoddziałowym.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§ 4. 1.
Przedszkole realizuje cele określone
w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych, a w szczególności podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, koncentrując się na
wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno
kulturowym i przyrodniczym.
2. Do podstawowych celów i zadań przedszkola
należy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich
potrzeb oraz możliwości psychofizycznych,
3) współdziałanie z rodziną, pomoc w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
4) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, językowej i religijnej,
6) w miarę możliwości Przedszkole realizuje i organizuje
opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju
dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka.
§ 5. 1. Sposób sprawowania opieki przez Przedszkole nad dziećmi określa się następująco:
1) zakres wykonywania zadań opiekuńczych dostosowany jest do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,
2) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczny pobyt
podczas zajęć obowiązkowych oraz w czasie organizowanych wycieczek i imprez,

3) za bezpieczeństwo w oddziale odpowiada nauczyciel,
któremu imiennie powierzono grupę,
4) za bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów i wyjść
do ogrodu zabaw odpowiada nauczyciel oraz wyznaczony pracownik, który mu towarzyszy,
5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci ponoszą także pozostali pracownicy Przedszkola.
§ 6. 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z Przedszkola rodzice (prawni opiekunowie), z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Dziecko może odebrać także inna osoba dorosła, która została upoważniona pisemnie przez rodziców
(prawnych opiekunów), a upoważnienie zostało doręczone nauczycielowi osobiście przez rodzica (prawnego
opiekuna) jeden dzień wcześniej.
3. Czas pracy Przedszkola ustalony jest wewnętrznym regulaminem.
4. W razie nieodebrania dziecka do wyznaczonej
godziny, pozostaje ono pod opieką nauczyciela, aż do
momentu zgłoszenia się rodziców (prawnych opiekunów).
Rozdział 3
Organy przedszkola oraz ich zadania i kompetencje
§ 7. Organami Przedszkola są:1. Dyrektor,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców.
§ 8. 1. Nauczyciela na stanowisko dyrektora powołuje organ prowadzący Przedszkole.
2. Dyrektor Przedszkola:
1) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą Przedszkola oraz reprezentuje je
na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców
podjęte w ramach ich kompetencji,
4) wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez radę pedagogiczną uchwał,
5) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
7) wyraża zgodę na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem i sprawuje nadzór nad realizacją tego obowiązku przez dzieci zapisane do Przedszkola,
8) może skreślić dziecko z listy wychowanków po jego
miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności, po
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uprzednim podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną,
9) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
nauczycieli
i innych
pracowników
Przedszkola
i realizuje zadania z tego wynikające,
10) współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców
w realizacji zadań Przedszkola,
11) dysponuje środkami finansowymi określonymi
w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
12) opracowuje arkusz organizacji Przedszkola i przedkłada je do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
§ 9. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, której przewodniczącym jest Dyrektor.
§ 10. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego,
4) podejmowania uchwał w sprawie skreślenia z listy
wychowanków.
§ 11. Rada Pedagogiczna opiniuje:1. organizację
pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć
przedszkola i rozkład zajęć dodatkowych,
2. projekt planu finansowego Przedszkola,
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3.
W przypadku określonym w ust. 2 organ
uprawniony do odwołania dyrektora jest obowiązany
przeprowadzić postępowania wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 15. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do
Przedszkola, która:1. jest społecznym organem działającym na rzecz Przedszkola,
2.
współdziała z Dyrektorem i nauczycielami
w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole.
§ 16. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej
działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
Przedszkola.
§ 17. W celu wspierania działalności statutowej
przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.
§ 18. 1. Każdy z organów Przedszkola ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą
o systemie oświaty i wewnętrznymi regulaminami.
2. Organy te mają obowiązek współdziałania
między sobą. Organem koordynującym współpracę jest
Dyrektor.
Rozdział 4
Organizacja przedszkola

3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

§ 19. 1. W Przedszkolu funkcjonują dwa oddziały
obejmujące dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

4. propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać
25 dzieci. Do jednego oddziału przyjmowane są dzieci
w wieku od 5 do 6 lat, natomiast do drugiego dzieci
w wieku od 3 do 4 lat.

§ 12. 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych
zajęć w przedszkolu oraz w miarę bieżących potrzeb.

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

2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
§ 13. 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje
zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.

2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka
obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - 30 minut.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej
działalności. Zebrania Rady są protokołowane.

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych
w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 14. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt
statutu Przedszkola albo jego zmian i uchwala statut
Przedszkola i jego zmiany.

§ 21. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska.
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2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się
w szczególności:

4. Nauczycieli w wykonywaniu zadań statutowych
Przedszkola wspierają:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników Przedszkola,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący zatwierdza
organ prowadzący Przedszkole.

1) intendent
2) kucharz
3) woźny

§ 22. 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia
określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
Przedszkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych
oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład
dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniany w ciągu dnia.
§ 23. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.
2.
Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi
9 godzin - od godziny 7:00 do godziny 16:00.
3. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane
są w arkuszu organizacji Przedszkola na wniosek Dyrektora i zatwierdzane przez organ prowadzący.
Rozdział 5
Zasady odpłatności
§ 24. 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są
nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego ustala się
zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Gminy.
3. Przedszkole prowadzi za odpłatnością żywienie
dzieci.
4. Wcześniej zadeklarowana przez rodzica nieobecność dziecka w przedszkolu nie krótsza jednak niż
jeden miesiąc kalendarzowy powoduje, ze nie nalicza
się opłaty stałej.
5. W przypadku zgłoszonej przez rodzica nieobecności dziecka w przedszkolu, nie nalicza się opłat za
wyżywienie.
Rozdział 6
Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników
Przedszkola
§ 25. 1. Zadania statutowe Przedszkole realizuje
z pomocą zatrudnionych nauczycieli z przygotowaniem
pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli
i innych pracowników regulują odrębne przepisy.
3. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania,
wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli
określa ustawa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.

5. Liczba nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz ich wymiar czasu pracy zależy od potrzeb placówki w danym roku szkolnym. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji Przedszkola.
Liczbę pracowników ustala dyrektor Przedszkola,
a zatwierdza organ prowadzący.
6. Szczegółowe zakresy zadań dla nauczycieli oraz
innych pracowników określa dyrektor Przedszkola
w przydziałach czynności i obowiązków.
§ 26. 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi w powierzonym mu
oddziale.
2. Nauczyciel opiekuje się powierzonym mu oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
§ 27. 1. Zadaniem nauczyciela Przedszkola jest:
1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w sprawach
wychowania
i nauczania
dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
2) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych
uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci,
3) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczodydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi
programami nauczania, oraz dbanie o jej jakość,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie, zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu (karty
obserwacji, notatki bieżące, prace dzieci, arkusze badawcze) i podejmowanie działań wychowawczych
i dydaktycznych,
5) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną,
opiekę
zdrowotną
i inną,
7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
8) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego,
10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
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14) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze
dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
16) poddawanie się ocenie,
17) współdziałanie z innymi nauczycielami w zakresie
planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej,
w celu jednolitego oddziaływania oraz wzajemne
przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
18) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,
19) przestrzeganie wypracowanych przez Radę Pedagogiczną zasad i regulaminów obowiązujących w przedszkolu,
20) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka
i utrzymywanie kontaktu z jego rodzicami, szanowanie
godności dziecka i respektowanie jego praw,
21) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo –
oświatowych,
22) czynny udział w pracach związanych z podnoszeniem jakości pracy Przedszkola,
23) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora
Przedszkola wynikających z bieżącej działalności placówki.
2. Nauczyciel udziela rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach dzieci w czasie
codziennych kontaktów, okolicznościowych, dyżurów
wychowawcy oraz podczas zebrań z rodzicami.
§ 28. Wszyscy pracownicy Przedszkola dbają
o mienie Przedszkola, prawidłowe wykorzystanie urządzeń i sprzętu.
Rozdział 7
Prawa i obowiązki dzieci
§ 29. 1. Dzieci w Przedszkolu mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczodydaktycznego i opieki, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego
godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-dydaktycznym,
4) swobodnego wyrażania swoich myśli, wyznawania
dowolnej religii i postępowania zgodnie ze swoim
sumieniem,
5) życia i rozwoju – warunków sprzyjających jego rozwojowi.
2. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają obowiązek:
1) przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami
współżycia społecznego,
2) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałów
umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela, dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.
3. W Przedszkolu wobec wychowanków może być
stosowany zgodny z normami i wartościami współżycia
społecznego system nagród i kar.
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4. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków po dłuższej niż miesiąc nieusprawiedliwionej
nieobecności. Skreślenie dziecka musi poprzedzić
uchwała Rady Pedagogicznej.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola
§ 30. 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola
w oparciu o kartę zgłoszenia w miarę wolnych miejsc.
Gdy zgłoszonych dzieci jest więcej niż wolnych miejsc
w przedszkolu o przyjęciu dziecka decyduje Komisja
Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora i odbywająca swoje posiedzenie najpóźniej do 30 kwietnia.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciel pracowników przedszkola, przedstawiciel Rady Rodziców lub inne osoby powołane przez dyrektora.
3. Rekrutację prowadzi się w okresie:
1) od 16 marca do 15 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola,
2) od 16 do 30 kwietnia – rozpatrywanie złożonych kart,
3) do 30 kwietnia – wywieszenie na tablicy informacyjnej Przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do
Przedszkola, imiennej listy dzieci, które nie zostały
przyjęte oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu
odwołań rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.
4. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są:
1) dzieci uczęszczające już do Przedszkola,
2) dzieci sześcioletnie i pięcioletnie,
3) dzieci obojga rodziców pracujących,
4) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących
dzieci,
5) dzieci objęte opieką społeczną,
6) dzieci z rodzin wielodzietnych,
7) dzieci niepełnosprawne.
5. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych
dzieci niż liczba miejsc w Przedszkolu, przyjęć dokonuje
dyrektor Przedszkola.
6. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte
do Przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie
(w terminie 7 dni) do dyrektora Przedszkola. Dyrektor
jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia
odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. Po tym terminie rodzic ma prawo
odwołać się do organu prowadzącego Przedszkole.
7. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może
przyjąć dziecko do Przedszkola w czasie trwania roku
szkolnego.
Rozdział 9
Zasady gospodarki finansowej
§ 31. 1. Przedszkole jest jednostką budżetową
Gminy Uscie Gorlickie.
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 32. 1. Przedszkole posiada pieczęć urzędową.
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2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
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4. Zmiany w niniejszym Statucie są dokonywane
w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego Statutu.

Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec
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UCHWAŁA NR XLV/437/2010
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Brunarach do Zespołu Szkół w Brunarach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 5, art. 58
i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.), Rada Gminy w Uściu Gorlickim
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. włącza się Publiczne
Przedszkole w Brunarach do Zespołu Szkół w Brunarach.

§ 3. Po włączeniu Publicznego Przedszkola, organizację Zespołu Szkół w Brunarach, określa statut, który
stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Uście Gorlickie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec

§ 2. Zespół Szkół w Brunarach utrzymuje nazwę:
Zespół Szkół w Brunarach.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/437/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 20 lipca 2010 r.
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRUNARACH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: „Zespół Szkół w Brunarach”.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
4. Siedzibą Zespołu Szkół w Brunarach jest budynek Gimnazjum w Brunarach: Brunary 50, 38-315 Uście
Gorlickie.

--

5. Zespół Szkół w Brunarach jest jednostką budżetową Gminy Uście Gorlickie.
6. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim.
7. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Zespole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Brunarach.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:1. Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brunarach,
2. Gimnazjum w Brunarach,
3. Publiczne Przedszkole w Brunarach.
§ 3. 1. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu

używana na pieczęciach brzmi:
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brunarach

--

używana na stemplach brzmi:
Zespół Szkół w Brunarach
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego
38-315 Uście Gorlickie
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2. Pełna nazwa Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu
--

używana na pieczęciach brzmi:
Gimnazjum w Brunarach

--

używana na stemplach brzmi:
Zespół Szkół w Brunarach
Gimnazjum
38-315 Uście Gorlickie
3. Pełna nazwa Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu

--

używana na pieczęciach brzmi:
Publiczne Przedszkole
w Brunarach

--

używana na stemplach brzmi:
Zespół Szkół w Brunarach
Publiczne Przedszkole
38-315 Uście Gorlickie
4. Pełna nazwa Zespołu używana na stemplach brzmi:
Zespół Szkół w Brunarach
38-315 Uście Gorlickie

5.
W nazwach stosowanych na stemplach
dopuszcza się stosowanie nr telefonów, nr NIP
i nr REGON.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, ze zm.) oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) Umożliwia wszechstronny rozwój osobowości ucznia
poprzez atrakcyjny i nowatorski program nauczania;
2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego
wyboru dalszego kierunku kształcenia;
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające
realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie
stosownie do warunków Zespołu i wieku ucznia poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczego dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu;
4) Sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio
do ich potrzeb poprzez:
a) system zapomóg i stypendiów,
b) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
c) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
§ 5. Zadania opiekuńczo - wychowawcze:
1. Nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje oraz za ich bezpieczeństwo
odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
2. Kwestie oceny pracy i osiągnięć uczniów rozstrzygają wewnątrzszkolne systemy oceniania zawarte

w statutach
i Gimnazjum.

Przedszkola,

Szkoły

Podstawowej

3. Zakresy praw i obowiązków dzieci i uczniów
określone są w statutach Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
4. Nad uczniami biorącymi udział w zajęciach poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych
przez szkołę opiekę sprawują i za bezpieczeństwo
uczniów odpowiadają kierownik oraz opiekunowie wycieczek szkolnych.
5. Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do
znajomości i pełnego przestrzegania przepisów dotyczących organizacji i przebiegu wycieczek.
6. Kierownikiem, opiekunem wycieczki szkolnej
może być nauczyciel upoważniony przez Dyrektora Zespołu. Opiekunem może być osoba spośród rodziców
dzieci danej klasy, pod warunkiem wyrażenia zgody
i pisemnego oświadczenia o współodpowiedzialności za
bezpieczeństwo uczestników wycieczki.
7. W czasie trwania wycieczki nadzór nad całokształtem organizacyjnym sprawuje kierownik wycieczki.
8. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z planem
dyżurów organizacyjno - porządkowych, który zatwierdza Dyrektor Zespołu.
Rozdział 3
Organy Zespołu
§ 6. 1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rady Pedagogiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.
3) Rady Rodziców Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.
4) Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
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2. Połączenie Przedszkola, Szkoły Podstawowej
im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gimnazjum w Brunarach nie narusza odrębności organów wymienionych
w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
3.
Uprawnienia organów Przedszkola, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum, o których mowa w ust. 1
pkt 2, 3 i 4 określają odpowiednio Statuty Przedszkola,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
§ 7. 1. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i z
niego odwołuje Wójt Gminy Uście Gorlickie.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 8. 1. Dyrektor Zespołu planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Zespołu, a w szczególności:
1) reprezentuje Zespół na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) przewodniczy posiedzeniom Rad Pedagogicznych
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz
realizuje uchwały, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących,
5) wstrzymuje wykonanie uchwał Rad Pedagogicznych
niezgodnych z przepisami prawa, powiadamiając
o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie.
7) wyraża zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji w Przedszkolu, Szkole Podstawowej lub Gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej Rady Pedagogicznej,
8) kontroluje spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i zezwala
na jego realizację poza szkołą na określonych warunkach,
9) opracowuje arkusze organizacyjne placówek wchodzących w skład Zespołu i prowadzi dokumentację
pedagogiczną w sposób określony w odrębnych przepisach,
10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych.
2. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
określają odrębne przepisy.
3. Dyrektor Zespołu przedstawia odpowiedniej
Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje o działalności Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.
4.

Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu
pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli oraz
pracowników niebędących nauczycielami i decyduje
w sprawach:
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1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników Zespołu,
2) powierzania stanowiska wicedyrektora oraz odwoływania z niego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
odpowiedniej Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników Zespołu.
5. Dyrektor Zespołu realizuje zadania związane
w oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
6. Dyrektor Zespołu administruje zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych oraz funduszem zdrowotnym nauczycieli, zgodnie z ustalonym regulaminem.
7. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi, Radami
Rodziców i Samorządami Uczniowskimi (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum).
8. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli takie działają w Zespole,
w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
Rozdział 4
Rozwiązywanie sporów
§ 9. 1. Wszystkie organy Zespołu w ramach przysługujących im kompetencji współpracują ze sobą
w trakcie realizacji zadań statutowych.
2. Sprawy sporne między organami Przedszkola,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, rozstrzyga Dyrektor
w terminie 14 dni.
3. Jeżeli stronami konfliktu są: Dyrektor i Rada
Pedagogiczna lub Dyrektor i Rada Rodziców, to spór
rozstrzyga organ prowadzący lub organ nadzorujący
w ramach ich kompetencji stanowiących.
4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rad
Pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących, a niezgodnych w przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla
uchwałę, o której mowa w ust. 4, w razie stwierdzenia
jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie
organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rad
Rodziców i Samorządów Uczniowskich niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały
Dyrektor w terminie do 7 dni zawiadamia odpowiednią
Radę Pedagogiczną.
7. Rada Pedagogiczna Przedszkola, Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum w terminie do 14 dni podejmuje stosowną decyzję w sprawie, o której mowa
w ust. 6.
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8.
W przypadku podjęcia decyzji niezgodnej
w prawem, o której mowa w ust. 7, obowiązuje tryb
postępowania określony w ust. 4 i 5.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Terminy rozpoczęcia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych zatwierdza
Dyrektor.

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 i 7, Rady
Pedagogiczne i Rady Rodziców mogą w stosownym
terminie odwołać się do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny. Organ nadzorujący w porozumieniu
z organem prowadzącym podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.

§ 14. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu
Szkół jest oddział. Liczba uczniów w oddziale, podziały
oddziałów szczegółowo określają obowiązujące przepisy.

§ 10. 1. Dyrektor Zespołu może powołać wicedyrektora w przypadku, gdy liczba oddziałów wynosi, co
najmniej 12.
2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora ustala
Dyrektor Zespołu.
3. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
4. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują zadania ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół, wynikające z organizacji pracy szkoły.
Rozdział 5
Organizacja Zespołu Szkół
§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają
odrębne arkusze organizacyjne Zespołu Szkół opracowane przez Dyrektora Zespołu Szkół z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia
30 kwietnia każdego roku.
2. W arkuszach organizacyjnych szkół zamieszcza
się w szczególności liczbę pracowników szkół, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych
ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
Zespół Szkół.
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
4.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć
w Przedszkolu, oraz terminy przerw w pracy ustala organ prowadzący.
5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy
rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na
podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych
szkól wchodzących w skład Zespołu z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 12. 1.
Podstawową jednostką organizacyjną
Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
i za zgodą organu prowadzącego mogą być prowadzone
zajęcia dodatkowe.
§ 13. 1. Podstawową formą pracy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum są zajęcia edukacyjne i wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

§ 15. Zespół może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne
na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Zespołu Szkół, a zakładem kształcenia nauczycieli
lub szkołą wyższą.
Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§ 16. 1. W Zespole zatrudnieni są nauczyciele oraz
pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.
2. Zakres zadań nauczycieli określają odpowiednio Statuty Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych
pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
Rozdział 7
Gospodarka finansowa Zespołu
§ 17. Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie
rocznych planów finansowych Zespołu i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
§ 18. 1. Dyrektor Zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe tj. zgodnie z zapisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami
finansowymi Zespołu, a w szczególności za:
1) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w
kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,
2) terminowe rozliczanie się za pomocą stosownych
dokumentów z organem prowadzącym szkołę ze
środków otrzymanych z budżetu tego organu,
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie
o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów,
usług i robót budowlanych ze środków budżetowych
otrzymywanych od organu prowadzącego, objętych
rocznym planem finansowym szkoły.
2. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne
i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd
mieniem Zespołu.
3. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1
i 2 Dyrektor Zespołu podlega nadzorowi organu prowadzącego Zespół, na zasadach wynikających z odrębnych
przepisów.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 19. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu
posiada odrębny Statut.
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§ 20. Sprawy nie uregulowane Statutem Zespołu
rozstrzygają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 21. Stosowanie pieczęci i stempli regulują odrębne przepisy.
§ 22. Zespół może posiadać własny sztandar, godło
oraz ceremoniał szkolny.
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§ 25. 1. Organem kompetentnym do uchwalania
zmian w statucie są Rady Pedagogiczne Przedszkola,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brunarach.
2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa oświatowego.

§ 23. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 24. Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami Statutu i przepisami
prawa.

Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec

3061

• 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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