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UCHWAŁA NR XLVII/348/09
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci
ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 80
ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym, oraz szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie
Gminy Biskupice oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3
i 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/88/07 Rady Gminy
Biskupice z dnia 20 września 2007r. w sprawie: trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Biskupice przez inne podmioty
niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po
jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Ciastoń

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/348/09
Rady Gminy Biskupice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowoņci ich wykorzystania
§ 1.
1) Dotacje z budżetu gminy Biskupice przysługują:
a) przedszkolom niepublicznym, których siedziba
znajduje się na terenie Gminy Biskupice,
b) szkołom publicznym prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się
na terenie Gminy Biskupice,
c) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na terenie
Gminy Biskupice.
2) Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji
zadań przedszkola lub szkoły w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
3) Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola lub szkoły, w tym

również na pokrycie wydatków dotyczących robót adaptacyjnych lub modernizacyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zadań oświatowych.
4) Wszystkie roboty adaptacyjne i modernizacyjne
z wykorzystaniem środków dotacji wymagają uprzedniej akceptacji Wójta Gminy Biskupice.
5) Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane
w całości lub w części podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy Biskupice w terminie do
28 lutego roku następującego po roku, w którym
udzielono dotacji.
6) Środki wydatkowane niezgodnie z celami i zasadami
określonymi w § 1 ust. 2 i 3 podlegają w całości zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy Biskupice
wraz z odsetkami zgodnie z art. 211 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) za
okres od dnia przekazania dotacji do dnia ich zwrotu.
§ 2.
1) Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały przez osoby
prowadzące placówki wymienione w § 1, w terminie
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do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
2) Do wniosku należy dołączyć imienną listę uczniów
uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej lub kserokopię decyzji zezwalającej na
prowadzenie szkoły lub przedszkola.
3) Niezachowanie procedury określonej w § 2 jest równoznaczne z nie zaplanowaniem kwoty dotacji w budżecie Gminy i odmową jej przyznania.
§ 3.
1) Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje
na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych
w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Biskupice.
2) Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń
nie będący mieszkańcem gminy Biskupice gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
na podstawie porozumienia dwustronnego pomiędzy
gminami.
§ 4.
1) Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
przysługują na każdego ucznia w wysokości równej
kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i
rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Biskupice.
2) Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych, nie wymienionych w ust. 1 przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie gminy Biskupice wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej
danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji będą wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.
§ 5.
1) Wysokość dotacji w budżecie gminy ustala się oddzielnie dla każdego przedszkola lub szkoły o których
mowa w § 1 ust. 1 na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszonych w terminie określonym w § 2 ust. 1.
2) Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego zwiększy się
liczba uczniów, kwota zwiększonej dotacji zostanie
odpowiednio uwzględniona w następnym okresie rozliczeniowym.
3) W przypadku zmniejszenia się rzeczywistej liczby
uczniów w stosunku do planowanej liczby uczniów
miesięczna kwota dotacji zostanie odpowiednio
zmniejszona.
4) Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we
wniosku rachunek bankowy przedszkola lub szkoły.

Poz. 388
§ 6.

1) Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole lub
szkołę jest zobowiązany informować Wójta Gminy Biskupice o aktualnej liczbie uczniów wg stanu na dziesiąty dzień każdego miesiąca.
2) Informację o której mowa w ust. 1, na formularzu
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały, wraz
z załączoną listą uczniów z ich adresami zamieszkania
i datami urodzenia, należy złożyć do dnia 15 każdego
miesiąca.
3) W przypadku niewykonania obowiązku, o którym
mowa w ust. 2, Wójt Gminy Biskupice wstrzymuje
przekazanie dotacji.
§ 7.
1) Podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę ma obowiązek sporządzić i przedłożyć Wójtowi Gminy Biskupice sprawozdanie finansowo – opisowe z otrzymanej
dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
uchwały w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.
2) Niewypełnienie obowiązku określonego w ust. 1
spowoduje wstrzymanie wypłaty dotacji za następne
miesiące.
3) Ostatecznego rozliczenia dotacji przekazanej za okres
roku budżetowego dokonywane jest w oparciu o dane
przekazywane z informacji § 6 oraz § 7 ust. 1.
4) Wójt Gminy Biskupice w terminie do 28 lutego roku
w którym zostało złożone sprawozdanie finansowoopisowe, zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą
przedszkole lub szkołę o dokonanym rozliczeniu,
o którym mowa w ust.3.
§ 8.
1) Prawidłowość wykorzystania dotacji przez przedszkole lub szkołę w sposób określony w § 1, podlega kontroli.
2) Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Biskupice do
przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń przedszkola lub
szkoły oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i związanej z przebiegiem
nauczania.
3) O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora szkoły oraz organ prowadzący jednostkę wraz
z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli
i terminie jej przeprowadzania.
4) Dane osobowe uczniów mogą być przetwarzane
w celu prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystana dotacji przez upoważnione osoby.
5) W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że
w informacji, o której mowa w § 6, podana została
nieprawdziwa liczba uczniów, kwotę dotacji ustala się
w oparciu o faktyczną liczbę uczniów.
6) Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół
, który otrzymuje jednostka kontrolowana, a także
Urząd Gminy Biskupice.
7) Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do kontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie
kontrolne zawierające zalecenia mogące dotyczyć
stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych
o ilości dzieci lub nieprawidłowości w wykorzystaniu
dotacji.
8) Od wystąpienia pokontrolnego o którym mowa
w ust.7 , w terminie 14 dni od daty jego otrzymania
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organ prowadzący szkołę lub przedszkole może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Biskupice.
9) O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt Gminy Biskupice powiadamia organ prowadzący szkołę lub przed-
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szkole w terminie do 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Ciastoń

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/348/09
Rady Gminy Biskupice
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy: M. Ciastoń
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/348/09
Rady Gminy Biskupice
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy: M. Ciastoń
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/348/09
Rady Gminy Biskupice
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy: M. Ciastoń
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UCHWAŁA NR XLII/229/10
RADY GMINY GOŁCZA
z dnia 5 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
działając na podstawie:
- Art. 211, Art. 212 ust. 1, pkt 1 i 2, Art. 235, Art. 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
- Art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z późn. zmianami).
Rada Gminy w Gołczy uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Zwiĉkszyć dochody Budżetu Gminy o kwotę
100 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały;
2. Zwiĉkszyć wydatki Budżetu Gminy o kwotę
250 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3. Zwiĉkszyć przychody Budżetu Gminy o kwotę
150 000 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków na
pokrycie deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.

czy z dnia 21 grudnia 2009 roku, otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
z powodu dokonania zwiększenia dotacji celowej.
§ 3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej
Gminy Gołcza na 2010 rok Nr XL / 220 / 09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 21 grudnia 2009 roku, zastępuje
się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z powodu
dokonania zmian w Prognozie Długu Publicznego
Gminy Gołcza na lata 2008 – 2016 spowodowanych
zmianami kwot planów dochodów, przychodów
i wydatków budżetowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy
Gołcza na 2010 rok Nr XL / 220 / 09 Rady Gminy w Goł-

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza:
Andrzej Dziubka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.
Zmiany w planie dochodów Budżetu Gminy Gołcza na rok 2010

Ogółem zwiĉkszenia planu dochodów wynosi 100 000 złote.
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza:
Andrzej Dziubka
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.

Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Gołcza na 2010 rok

Dział

600

Rozdział

60078

754
75421

852

900

85218

90095

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
- Wydatki bieżące:
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:
1b)wydatki związane z realizacją zadań
statutowych j.b.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zarządzanie kryzysowe
- Wydatki bieżące:
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.
POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
- Wydatki bieżące:
w tym:
2) dotacje na zadania bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Pozostała działalnoņć
- Wydatki bieżące:
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.
RAZEM

(+)Kwota zwiększeń
w złotych
250 000,00
250 000,00
250 000,00

(-)Kwota
zmniejszeń
w złotych
-

250 000,00
250 000,00

-

10 000,00

-

10 000,00
10 000,00

-

10 000,00
10 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00

-

1 200,00
-

11 200,00
11 200,00
11 200,00

261 200,00

11 200,00
11 200,00
11 200,00

Ogółem zwiĉkszenia planu wydatków wynosi 250 000 złote.
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza:
Andrzej Dziubka
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Gołczy
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2010 ROK
Planowane Dochody ogółem
Planowane Wydatki ogółem
Wynik - (+)Nadwyżka / (-)Deficyt)

15 039 255,02
17 403 645,02
-2 364 390,00
Przychody budżetu:

zaciągnięte kredyty bankowe
zaciągnięte pożyczki z WFOŚ
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bierzącym budżetu, wynikająca z
rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
wpływy z emisji papierów wartościowych
wpływy z pożyczek udzielonych
Rozchody budżetu
spłata zaciągniętych kredytów bankowych
spłata zaciągniętych pożyczek
wykup wyemitowanych papierów wartościowych

Przychody (-) Rozchody

3 150 000,00
0,00
1 000 000,00
150 000,00
2 000 000,00
0,00
785 610,00
415 610,00
270 000,00
100 000,00

2 364 390,00
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza:
Andrzej Dziubka
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Gołczy
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GOŁCZA W 2010 ROKU
Dz.

Rozdz

600
60014

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe

340 000

85218

POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe centra
pomocy rodzinie

90001

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód

92116

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Biblioteki

92605

KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu

0

1 854 000

54 000
1 800 000

230 000

Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
926

0

3 600

1 854 000

Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
921

340 000

3 600
3 600
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących

900

Kwota dotacji
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
w złotych
0

340 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

852

Kwota dotacji dla
jednostek sektora
finansów publicznych w złotych

0

230 000
230 000

0

50 000

0

50 000
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Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
do zadań zleconych przeznaczone
do realizacji stowarzyszeniom
RAZEM DOTACJE
OGÓŁEM DOTACJE

Poz. 389
50 000

2 427 600
2 477 600

50 000

w tym:
1. dotacje podmiotowe
2. dotacje przedmiotowe
3. dotacje celowe, w tym:
a) na wydatki bieżące
b) na wydatki inwestycyjne
Ogółem dotacje

230 000
54 000
2 193 600
53 600
2 140 000
2 477 600
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza:
Andrzej Dziubka
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Gołczy
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GOŁCZA NA LATA 2008 - 2016

I. DOCHODY BUDŻETU

2009
15 346 943,31

2010
15 039 255,02

2011
13 016 99
0

2012
12 882 714

2013
12 967 971

2014
13 106 830

2015
13 319 356

2016
13 525 624

w tym:
1. Dochody bieżące

14 004 688,31

13 952 255,02

12 882 714

12 967 971

13 106 830

13 319 356

13 525 624

a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach
państw.
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa
nazadania zlecone i własne
f) pozostałe dochody własne
g) środki z budżetu Unii Europej.
2. Dochody majątkowe
a) przekształcenie prawa
użytk.
b) sprzedaż mienia
c) dotacje na inwestycje
II. Przychody z budżetu

1 797 800,00
1 167 467,00

1 630 000,00
1 040 211,00

12 806
990
1 646 300
1 050 613

1 662 763
1 061 119

1 679 391
1 071 730

1 696 185
1 082 448

1 713 146
1 093 272

1 730 278
1 104 205

190 200,00
7 772 973,00
2 304 694,50

174 000,00
7 701 281,00
1 954 469,00

174 000
7 855 307
1 930 100

174 000
8 012 413
1 828 500

174 000
8 172 661
1 828 500

174 000
8 336 114
1 728 500

174 000
8 502 837
1 728 500

174 000
8 672 893
1 728 500

448 246,00
323 307,81

1 023 449,00
428 845,02

150 670
0

143 919
0

41 689
0

89 583
0

107 601
0

115 748
0

1 342 255,00
0,00

1 087 000,00

210 000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

63 700,00
1 278 555,00
2 971 650,70

52 000,00
1 035 000,00
3 150 000,00

0
0
0,00

0
0
0,00

0
0
0,00

0
0
0,00

0
0
0,00

2.1 Pożyczki krajowe
2.2 Kredyty bankowe
2.3 Obligacje komunalne
2.4 Spłata udzielonych pożyczek
2.5 Wolne środki
2.6 w tym : przychody z zadłużenia z pożyczek, kredytów
zaciągniętych w związku ze
środkami przyrzeczonymi
w mowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu
Spójności i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Ogółem poz. I i II

0,00
2 150 000,00
0,00

1 000 000,00

210 000
0
2 000 000
,00
2 000 000

821 650,70

150 000,00

18 318 594,01

18 189 255,02

12 882 714

12 967 971

13 106 830

13 319 356

13 525 624

III. WYDATKI BUDŻETU

17 948 594,01

17 403 645,02

11 339 126

11 610 360

11 619 060

11 919 356

12 425 624

3.1 Wydatki bieżące
3.2 w tym koszty obsługi
długu (odsetki)
3.3 Wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe
z udziałem środków z budżetu
U.E.
3.4 Potencjalne spłaty z tytułu
udzielonych poręczeń i gwarancji
w tym: poręczen i gwarancji
udzielonych samorządowym
osobom prawnym w związku
z realizacją zadania z wykorzystaniem środków z art.. 5 ust.
3 ustawy o finans. publicz.
IV. Rozchody budżetu
4.1 Spłaty kredytu
4.2 Spłata pożyczek
4.3 Środki na wykup obligacji

11 658 077,01
120 000,00

11 958 985,02
200 000,00

15 016
990
13 931
450
8 551 450
389 805

10 339 126
338 205

10 510 360
280 283

10 519 060
229 800

10 619 356
157 000

10 825 624
82 000

6 290 517,00

5 444 660,00

5 380 000

1 000 000

1 100 000

1 100 000

1 300 000

1 600 000

6 290 517,00
867 593,96

5 444 660,00
0,00

5 380 000

1 000 000

1 100 000

1 100 000

1 300 000

1 600 000

370 000

785 610,00
415 610,00
270 000,00
100 000,00

1 085 540
415 540
470 000
200 000

1 543 588
415 540
828 048
300 000

1 357 611
415 540
642 071
300 000

1 487 770
287 770
600 000
600 000

1 400 000
200 000
600 000
600 000

1 100 000

270 000,00
100 000,00

2 000 000,00

400 000
700 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 62
4.4 Udzielone pożyczki
Ogółem 3.2 + IV
Ogółem III + IV
W tym:
Spłata rozchodów z tytułu
zadłużenia zaciągniętego
w związku ze środkami określonymi w umowie z pomiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszami Spójności.
4.4 Obciążenia budżetu Suma:
3.2+3.4-3.5+4.1+4.2+4.3
V. Łączne zadłużenie na
koniec roku budżetowego
-Raty kredytów
-Raty pożyczek
-z tytułu emisji obligacji
-Inne rodzaje zadłużenia(np.
zobowiązanie wymagalne)
5.1 w tym: dług publiczny
powstały w związku ze środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym
środkami z art. 5 ust. 3 ustawy
o finans. publicz.
5.2 Saldo zadłużenia V-5.1
VI. Wskaźnik zadłużenia
6.1 Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art. 169 ustawy
o finansach publicznych
(4.4 : I lt; 15%)
6.2 Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art. 170 ustawy
o finansach publicznych
(5.2 : I lt; 60%)

Poz. 389,390

490 000,00
18 318 594,01

985 610,00
18 189 255,02

1 475 345
15 016
990

1 881 793
12 882 714

1 637 894
12 967 971

1 717 570
13 106 830

1 557 000
13 319 356

1 182 000
13 525 624

490 000,00

985 610,00

1 475 345

1 881 793

1 637 894

1 717 570

1 557 000

1 182 000

3 760 119,00

5 974 509,00

6 888 969

5 345 381

3 987 770

2 500 000

1 100 000

0

2 150 000,00
810 119,00
800 000,00

1 734 390,00
1 540 119,00
2 700 000,00

1 318 850
3 070 119
2 500 000

903 310
2 242 071
2 200 000

487 770
1 600 000
1 900 000

200 000
1 000 000
1 300 000

0
400 000
700 000

0
0
0

3 760 119,00

5 974 509,00

6 888 969

5 345 381

3 987 770

2 500 000

1 100 000

0

3,19%

6,55%

11,33%

14,61%

12,63%

13,10%

11,69%

8,74%

24,50%

39,73%

52,92%

41,49%

30,75%

19,07%

8,26%

0,00%

2009
0

2010
0

suma kontrolna D+P = W+R
wskaźnik indywidualny limit
obsługa długu wg wsk.
indywidualnego - aktual.
nadwyższka / deficyt obrotowy - równowaga bieżących (wydatków do dochodów)

– 2823 –

2 346 611,30

2011
0

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

15%

17%

21%

23%

24%

19%

20%

7%

11%

15%

13%

13%

12%

9%

1 993 270,00

4 255 539,73

2 543 587,99

2 457 611,07

2 587 769,50

2 700 000,11

2 700 000,03

389

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza:
Andrzej Dziubka
390
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UCHWAŁA NR XXXVII/287/0
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia odpłatnoņci za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym
Działając na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 i art.18 ust.2
pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 roku /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1591
z póź. zm./ oraz art. 14 ust.5 ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 roku / tekst jednolity Dz.U. nr 256
z 2004 r. poz. 2572 z póź. zm./ -Rada Gminy Iwanowice
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola przysługuje bezpłatny pobyt w przedszkolu na
czas realizacji podstawy programowej, o której mowa
w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku
w sprawie podstawy programowej wychowania przed-

szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz.U.z 2009 r. Nr 4 poz.17) tj. 5 godzin
dziennie od godziny 815 do godziny 1315
§ 2. Ustala się miesięczną odpłatność za pobyt
dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Iwanowice za godziny przekraczające czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej , naliczane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagradzaniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200,
poz.1679 z poź.zm.) w wysokości:
1. do 3 godzin dziennie:

Dziennik Urzędowy
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7% minimalnego wynagrodzenia za pracę
w przypadku korzystania z przedszkola przez
jedno dziecko;
5% minimalnego wynagrodzenia za pracę za
każde dziecko – w przypadku korzystania
z przedszkola przez dwoje dzieci;
4% minimalnego wynagrodzenia za pracę za
każde dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż dwoje dzieci:

Poz. 390,391

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwanowice.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXI/233/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 maja 2009 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący

2. powyżej 3 godzin dziennie:

Rady Gminy Iwanowice: B. Miśkiewicz

- 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę za jedno
dziecko
390

391
391

UCHWAŁA NR XXXVII/ 288 /09
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie : uchwalenia Regulaminu okreņlającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastĉpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminĉ Iwanowice.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust.1,
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z póź. zm./ oraz art.30 ust 6 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z póź. zm./
Rada Gminy Iwanowice uchwala, co nastĉpuje :
§ 1. Uchwala się REGULAMIN określający szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez GMI-

NĘ IWANOWICE stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Iwanowice: B. Miśkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/ 288 /09
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Regulamin wynagradzania okreņlający wysokoņć
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastĉpstw dla nauczycieli , a także wysokoņć oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminĉ Iwanowice. Na podstawie art. 30 ust.6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela /tekst jednolity Dz.U. Nr 118 z 2003 r.
Nr 118, poz.1112 z póź. zm./ uchwala siĉ,
co nastĉpuje:
§ 1.
Regulamin określa wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez gminę, zwanych dalej
nauczycielami. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa
bez bliższego określenia o:
1. szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole
2. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub
osobę pełniącą funkcję dyrektora jednostki, o której
mowa w pkt.1, 3. roku szkolnym – należy przez to
rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego
4. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę
5. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka
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6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin dla każdego nauczyciela.

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się 2 razy w roku tj.
za okres od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 roku
i od dnia 1 września do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Dodatek motywacyjny Warunkiem przyznania
nauczycielskiego dodatku motywacyjnego jest:

8. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje odpowiednio każdy z dyrektorów do wymiaru etatu nauczyciela
w danej placówce.

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a)

b)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych
osiągnięć
dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.;
umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydziel obowiązków;
b) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków;
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych;
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej;
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
g) 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 imprez i uroczystości
szkolnych;
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 wewnątrz
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
4. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynoszą
7% ich wynagrodzeń zasadniczych, a w przypadku dyrektorów od 5 do 11 % ich wynagrodzeń zasadniczych.
5. Wysokość indywidualnie przyznanego dodatku
motywacyjnego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
przyznaje dyrektor szkoły a dla dyrektora Wójt
Gminy.

9. Dodatek motywacyjny wypłaca się, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
§ 3. Dodatek funkcyjny. Nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniając
wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe,
środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala się dla:
a) dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej
i gimnazjum w wysokości od 500 do 1000 zł.
§ 4.
1. Nauczycielom, którym powierzono funkcję wychowawstwa przysługuje dodatek funkcyjny. Wychowawstwo klasy wypłacane jest w zależności od
liczby uczniów w oddziale /klasie/:
-- do 20 uczniów - wynosi miesięcznie 70,00 złotych
-- od 21 do 25 uczniów - wynosi miesięcznie
90,00 złotych
-- od 26 uczniów - wynosi miesięcznie 100,00 złotych
2. Nauczycielom, którym powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek
funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna
stażu wynosi 40,00 zł. miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
§ 5.
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w § 3 i 4 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. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 3, nie
wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 4.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
4. Wysokość dodatków, o których mowa w § 3, przyznaje Wójt Gminy, a w § 4 dyrektor szkoły.
§ 6.
1. Dodatek za trudne warunki pracy Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom:
a) za indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości
15% wynagrodzenia zasadniczego;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 62
b) za prowadzenie zajęć indywidualnych w domu
ucznia programem szkoły masowej w wysokości
15 % stawki godzinowej, za każdą efektywnie
przepracowaną godzinę;
c) za łączenie klas w wysokości 5 % stawki godzinowej, za każdą ktywnie przepracowaną godzinę.
§ 7.
1. Dodatek za wysługĉ lat Wysokość oraz warunki
nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za
wysługę lat określają przepisy art.33 Karty Nauczyciela.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) 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;
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca;
c) dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności
do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 8.
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastĉpstw. Wynagrodzenie
za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela
i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje
się mnożąc odpowiedni tygodniowy 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.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
4. 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
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
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w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się
lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 lub ustalony na podstawie
art.42 ust 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru / lub ¼, 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 jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacyjnym, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną ujęte w rocznym programie i harmonogramie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły
na dany rok szkolny przypadające w dniu Edukacji
Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel
nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy, w szczególności w związku
z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozu, wyjazdem z uczniem na konkurs, wycieczkę,
skierowaniem nauczyciela na dokształcanie traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
7. Zgodnie z art.35 ust.3 Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki
osobistego
zaszeregowania
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 9.
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród. Środki na
nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli -zgodnie
z art. 49 Karty Nauczyciela - planuje dyrektor placówki w rocznym planie finansowym .
2. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
a) 80% funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora;
b) 20 % funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Iwanowice.
3. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagród Wójta Gminy Iwanowice określa Załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagród stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Skład komisji ds. rozpatrywania wniosków nagrody Wójta i Dyrektora szkoły określa Załącznik nr 3
do niniejszego regulaminu.
§ 10.
1. Dodatek mieszkaniowy. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin w tygodniu i posiadającemu kwalifikacje wymagane
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na zajmowanym stanowisku przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

Załącznik Nr 1
Do REGULAMINU

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zgodnie z art.54 ust.3 Karty Nauczyciela
uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.
3. Dodatek mieszkaniowy za 1 miesiąc wynosi:
- 5,00 zł. - dla 1 osoby;
- 10,00 zł. – dla 2 osób;
- 15,00 zł. – dla 3 osób;
- 20,00 zł. – dla 4 i więcej osób.
4. Do członków rodziny, o których mowa w ust.2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących na stałe /na stale zameldowanych/współmałżonka, rodziców oraz dzieci do 18
roku życia, a jeżeli się dalej uczą do 26 roku życia,
jeżeli pozostają na jego utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust.3. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.5, na wspólny
wniosek.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
b) pobieranie zasiłku społecznego;
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
o pracę na czas określony
d) dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta
e) korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 11. Regulamin wchodzi w życie od dnia
1 stycznia 2010 roku i będzie obowiązywał do
31 grudnia 2010 roku.
§ 12. Regulamin niniejszy został uzgodniony
z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych.
Przewodniczący
Rady Gminy Iwanowice: B. Miśkiewicz

WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

REGULAMIN OKREŅLAJĄCY ZASADY
PRZYZNAWANIA ORAZ TRYB SKŁADANIA
WNIOSKÓW O NAGRODY WÓJTA GMINY
DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH
W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH, GIMNAZJACH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
GMINA IWANOWICE.
§ 1.
1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego
w budżecie dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
o którym mowa w art.1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
2. W budżecie tworzy się specjalny fundusz nagród
w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem
na wypłaty nagród Wójta Gminy, dla dyrektorów
i nauczycieli, a także przez Dyrektorów dla nauczycieli, z czego:
- 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektorów dla nauczycieli
- 20 % środków przeznacza się na nagrody Wójta
dla Dyrektorów i nauczycieli.
§ 2.
1. Nagrody, o których mowa w § 1, są przyznawane
nauczycielom /dyrektorom/ w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
§ 3.
1. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom
/dyrektorom/ po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
§ 4.
1. Wysokość indywidualnej nagrody Wójta ustala
corocznie – Wójt Gminy w przedziale 500 do
1500 zł.
2. Wysokość indywidualnej nagrody Dyrektora ustala
corocznie – Dyrektor Szkoły w przedziale 300 do
1000 zł.
§ 5.
1. Nagrodę Wójta dla Dyrektora przyznaje Wójt
z własnej inicjatywy, a dla nauczyciela z własnej
inicjatywy lub na wniosek Dyrektora.
§ 6.
1. Wnioski, o których mowa w § 5, wraz z uzasadnieniem składa się do Wójta Gminy w terminie do
10 września każdego roku.
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w innym
terminie.
3. Wnioski o których mowa § 5 rozpatruje Komisja
ds. Rozpatrywania wniosków nagrody Wójta
Gminy Iwanowice w składzie określonym w załączniku nr 3 do regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Wójt Gminy dokonuje analizy i zatwierdza wnioski.
5. Zatwierdzone wnioski przekazuje do realizacji.
6. Decyzja Wójta Gminu jest ostateczna.
§ 7.
1. Wniosek o nagrodę powinien zawierać następujące
dane kandydata do nagrody:
- imię i nazwisko,
- datę urodzenia
- informacje o wykształceniu,
- stopień awansu zawodowego,
- nazwę szkoły,
- staż pracy pedagogicznej,
- ocenę pracy pedagogicznej,
- uzasadnienie, w którym należy zamieścić informację o dorobku zawodowym i osiągnięciach
w ostatnich latach.
§ 8.
1. Nagrodę, o której mowa w § 1, może być przyznana nauczycielowi, który posiada dobrą ocenę pracy
pedagogicznej w okresie ostatnich 5 lat oraz spełnia co najmniej 3 z wszystkich wymienionych poniżej kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne.
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w olimpiadach przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
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e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub w szkole, w szczególności przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp.,
g) imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe.
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieży, organizuje współpracę
szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia,
policją;
c) organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
d) rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli, podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
2. Dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
w placówkach oświatowych oprócz kryteriów
określonych w ust.1 dodatkowo za :
a) dbałość o mienie szkoły (przedszkola), poprawę
bazy dydaktycznej;
b) umiejętne i zgodne z obowiązującymi przepisami
gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki;
c) skuteczną współpracę ze środowiskiem szkoły,
przedszkola w celu pozyskiwania sponsorów
świadczących usługi materialne na rzecz placówki, którą kierują;
d) inne osiągnięcia promujące placówkę.
3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuję decyzję na piśmie, a odpis zamieszcza
się w jego teczce akt osobowych.

Przewodniczący
Rady Gminy Iwanowice: B. Miśkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 62

– 2829 –

Poz. ,391
Załącznik Nr 2
do REGULAMINU WYNAGRADZANIA
NAUCZYCIELI
Uchwała Nr XXXVII/288 /09
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Iwanowice
Pani/u/ ................................................................................................................
Urodzonej/mu/ ....................................................................................................
Wykształcenie: .................................................................................................
Staż pracy pedagogicznej : ..............................................................................
Stopień awansu zawodowego nauczyciela : ..................................................
Ostatnia ocena pracy zawodowej i data jej dokonania : ..................................
Zatrudniony w : ................................................................................................
Na stanowisku: ................................................................................................
Dotychczas otrzymane nagrody, /data/ : ..........................................................
UZASADNIENIE:
..............................................................................................................
/pieczęć i podpis/ uzgodnienie wniosku z organizacją związkową,
do której należy kandydat, bądź stwierdzenie dyrektora, ze nie jest członkiem związku zawodowego
..............................................................................................................
/data, stempel i podpis związku zawodowego/
opinia Wójta Gminy Iwanowice
Iwanowice, dnia .........................
Przewodniczący
Rady Gminy Iwanowice: B. Miśkiewicz

Załącznik Nr 3
do REGULAMINU WYNAGRADZANIA
NAUCZYCIELI
Uchwała Nr XXXVII/288 /09
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 29 grudnia 2009 roku

SKŁAD KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
NAGRODY WÓJTA GMINY IWANOWICE

swojego działania szkoły i placówki, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Iwanowice.
§ 2. Termin i miejsce posiedzenia komisji wyznacza Przewodniczący Komisji.
§ 3. Komisja ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Wójta dokonuje wyboru kandydatów
do nagrody w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3-ch jej
członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 1. W skład Komisji ds. rozpatrywania wniosków
nagrody Wójta Gminy Iwanowice wchodzą:

§ 4. Osoby uczestniczące w pracach komisji zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej.

1. Przewodniczący Komisji – Wójt Gminy Iwanowice
lub upoważniony przez Wójta Pracownik Urzędu
Gminy Iwanowice

§ 5. Obługę administracyjno-biurową Komisji ds.
rozpatrywania wniosków o nagrodę Wójta Gminy
Iwanowice zapewnia GZEAS w Iwanowicach.

2. Członek Komisji - Przewodniczący Komisji Rady
Gminy Iwanowice ds. Edukacji, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Promocji

Przewodniczący

3. Członek Komisji - Kierownik GZEAS w Iwanowicach
4. Członek Komisji - Przedstawiciele zakładowych
organizacji związkowych obejmujących zakresem
391
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UCHWAŁA NR XLII/328/09
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiana uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 – ustawy z dnia
8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych – (Dz.

U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Klucze uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy na rok 2009 – jn.

Paragraf
921
92195
801
80195

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalnoņć
- wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalnoņć
- wydatki bieżące

§ 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE; rozdział – 80195 o
kwotę 81.970,00 zł.
§ 3. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/208/08 Rady
Gminy Klucze z dnia 22 grudnia 2008 r. :
1) Zmianie ulega § 1 ust.3 , który otrzymuje następujące
brzmienie : „Różnica między dochodami i wydatkami
stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie
5.354.798,33 zł , który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z :
a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
554.798,33 zł
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
554.798,33 zł
2) Zmianie ulega § 1 ust.4 , który otrzymuje następujące
brzmienie : „Ustala się przychody budżetu w kwocie
5.354.798,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”, który
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) W § 4 ust. 1 oraz w Załączniku Nr 8 wydatki majątkowe budżetu po zmianach wynoszą 8.057.006 zł.

(-)
zmniejszenia
118.030,00

(+)
zwiĉkszenia
-

118.030,00

118.030,00
118.030,00

118.030,00

118.030,00

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów
i rozchodów budżetu polegające na zmniejszeniu rozchodów o kwotę 81.970,00 zł, w związku z tym zmienia
się Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
Nr XXVIII/208/08 z dnia 22 grudnia 2008r. –„Przychody
i rozchody Gminy Klucze -2009- Rok” poprzez nadanie
załącznikowi do wyżej wymienionej uchwały brzmienia
jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu
Gminy Klucze na lata 2009 -2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik ten, stanowić
będzie jednocześnie Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na 2009 rok Nr XXVII/208/08 Rady Gminy Klucze
z dnia 22 grudnia 2008 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Klucze.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Klucze: H. Dziechciewicz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/328/09
Rady Gminy Klucze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
GMINY KLUCZE – 2009 – ROK

Lp.

NAZWA

KWOTA

1.

Dochody ogółem

36.087.798,38

2.

Wydatki ogółem

41.442.596,71

3.

Wynik (deficyt) (1-2)

5.354.798,33

4.

Finansowanie (4.1-.4.2)

5.354.798,33
5.354.798,33

4.1

Przychody budżetu
w tym:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- zaciągane kredyty bankowe

554.798,33
4.800.000,00
Przewodniczący Rady Gminy Klucze: H. Dziechciewicz
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/328/09
Rady Gminy Klucze
z dnia 21 grudnia 2009 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Klucze: H. Dziechciewicz
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UCHWAŁA NR XLV/349/10
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokoņci niektórych składników wynagradzania
oraz nagród i innych ņwiadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzglĉdnieniem poszczególnych
stopni awansu zawodowego.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.
ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 Ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i innych aktów prawnych (dz. U. z 2005r. Nr 190
poz. 1606) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 i 2, art. 54
ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami), po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli Rada Gminy Klucze uchwala:

§ 3.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Klucze Nr XXXII/244/09
z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: "uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych
składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego" oraz Uchwała Rady Gminy Klucze
Nr XXXV/270/09 z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie:
"zmiany Uchwały Nr XXXII/244/09 Rady Gminy Klucze
z dnia 27 marca 2009r."

§ 1.
Regulamin warunków przyznawania i wysokości niekórych składników wynagradzania oraz nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.

§ 4.
Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy Klucze:
Henryk Dziechciewicz

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/349/10
Rady Gminy Klucze
z dnia 27 stycznia 2010 r.

REGULAMIN warunków przyznawania i wysokoņci
niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród
i innych ņwiadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli z uwzglĉdnieniem poszczególnych stopni
awansu zawodowego.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy regulamin określa wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe
warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, nagród, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Klucze.
§ 2.
Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o :
1) szkole – należy przez to rozumieć także zespół
i przedszkole
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na etacie pedagogicznym

3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt.1
4) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., nr 97 poz. 674 ze zmianami
5) organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Klucze
6) klasie - należy przez to rozumieć także grupę, oddział, oddział przedszkolny
§ 3.
1) Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
a) wynagrodzenia zasadniczego
b) odatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy
c) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
d) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.
2) Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć
obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej
pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,
powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji
oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunków pracy.
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Rozdział 2
Dodatek za wysługe lat
§ 4.
1) Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca .
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca .
2) Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
w skutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3) Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 5.
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) Uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela
dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach zawodach i olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) Jakość świadczonej pracy w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do
przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy
d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków
e) 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 imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w zespołach przedmiotowych i innych,
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c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
f) prawidłowe planowanie i dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi
g) pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych na realizację zadań szkoły,
h) osiąganie przez szkołę dobrych wyników w zakresie zewnętrznego mierzenia jakości pracy
szkoły,
i) kierowanie bieżącą działalnością szkoły w oparciu o właściwą pedagogiczną i wychowawczą
koncepcję szkoły, wprowadzenie innowacyjnych
zmian, stosowanie wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego, zapewnienie ładu organizacyjnego.
§ 6.
1) Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów
może być przyznany w wysokości od 5 % do 15 %
wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum zajęć dydaktycznych.
2) Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego
przyznawania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6 dla nauczyciela
ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora
Wójt Gminy Klucze po analizie kryteriów jak w § 6
i w ramach posiadanych środków.
3) Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż
1 miesiąc i nie dłuższy niż rok budżetowy.
§ 7.
1) Jeżeli urlop dla poratowania zdrowia lub stan nieczynny zaczyna się nie od pierwszego dnia miesiąca i kończy się nie ostatniego dnia miesiąca, to wysokość tego dodatku naliczana jest proporcjonalnie
do przepracowanych dni w danym miesiącu.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 8.
1) Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są
nauczyciele , którym powierzono:
a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
b) wychowawstwo klasy, wychowawstwo oddziału
przedszkolnego
c) opiekuna stażu,
d) funkcję doradcy metodycznego
2) Wysokość dodatku funkcyjnego, określa się
uwzględniając: wielkość szkoły, liczbę uczniów
i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje .
3) Dyrektorowi szkoły dodatek funkcyjny przyznaje
Wójt Gminy uwzględniając wielkość szkoły, liczbę
uczniów i oddziałów, warunki lokalowe i złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.
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4) Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych ustala dyrektor szkoły.
§ 9.
1) Dyrektorom szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w tabeli:
Stanowisko

Wysokość dodatków w złotych

dyrektor szkoły:
-do 6 oddziałów
-od 7-9 oddziałów
-od 10 - 12 oddziałów
-powyżej 12 oddziałów
dyrektor przedszkola:
-do 2 oddziałów
-od 3 - 5 oddziałów
-powyżej 5 oddziałów

600-1000
800-1200
1000-1400
1200-1600

400-700
500-900
700-1100

2) Dla wychowawcy klasy i wychowawcy oddziału
przedszkolnego:
- do 15 uczniów - 80 zł
- powyżej 15 uczniów- 130 zł
3) Dla opiekunów stażu - 50 zł.
4) Dla doradcy metodycznego - 400 zł
5) Dla wicedyrektora dodatek funkcyjny może wynosić od 30% do 60% dodatku funkcyjnego dyrektora.
6) Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres
obowiązywania regulaminu.
7) Przyznanie dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy winno nastąpić nie później niż w terminie do 30 października, z wyrównaniem od dnia
1 września danego roku
§ 10.
1) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub zadanie określone w § 8 regulaminu
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.
2) Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy .
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 11.
Za pracę w trudnych warunkach oraz pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć określonych w odrębnych przepisach.
§ 12.
1) Ustala się wysokość dodatków za trudne warunki
pracy.
a) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach
łączonych wysokość dodatków uzależnia się od
liczby uczniów w klasie : - do 20 uczniów przysługuje dodatek w wysokości:
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- do 20 uczniów przysługuje dodatek w wysokości - 5%
- powyżej 20 uczniów przysługuje dodatek
w wysokości - 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
b) nauczycielom prowadzącym nauczanie i zajęcia
opiekuńcze w przedszkolnym oddziale integracyjnym przysługuje dodatek w wysokości
- 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
godzinę.
c) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego lub indywidualnego na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości
- 20% stawki godzinowej za każdą przepracowana
godzinę „nauczania”.
2) Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
§ 13.
1) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela .
W przypadku nauczania w warunkach trudnych dolicza się dodatek za warunki pracy.
2) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela, 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.
3) W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, ustala się
pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego
pensum stanowią godziny ponadwymiarowe. Powyższą zasadę obrazuje przykład:
- nauczyciel realizuje 25 godzin, w tym 15 według
pensum 18 godzinnego i 10 według pensum
26godzinnego (łączy pracę nauczyciela z wychowawstwem świetlicy).Tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć uwzględniając uzupełnienie proporcjonalnie wynosi 20 godzin (pięć ponadwymiarowych) 15/18 + 10/26 = 0,83 + 0,38 = 1,22 zatem
jeśli 1,22 etatu stanowi 25 godzin więc proporcjonalnie 1 etat to: 1,22 – 25 x = (1 - x) :1 x 25/1,22 x
= 20,49 W tym przykładzie etat to 20 godzin. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się z etatu 20
godzin i wynoszą 5 godzin.
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4) Uzyskany tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zaokrągla się w ten sposób,
że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę do
pełnej godziny.
5) Ustala się tygodniowe rozliczenie godzin ponadwymiarowych dla wszystkich nauczycieli.
§ 14.
1) 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.
2) Za pracę w święto, przypadające poza dwoma
dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel
otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o których mowa w ust.1 ze 100% dodatkiem.
Rozdział 7
Dodatki socjalne
§ 15.
1) Nauczycielom zatrudnionym na terenie wsi i miasta do 5000 mieszkańców posiadającym kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy wg,
stawek :
- 1 osoba - 30 zł
- 2 osoby- 40 zł
- 3 osoby - 50 zł
- 4 i więcej osób - 60 zł
2) Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka
oraz dzieci do czasu ukończenia nauki nie pracujące
nie dłużej niż do ukończenia 24 lat oraz na dziecko
niepracujące niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym bez względu na wiek.
3) Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu
również nauczycielem, stale z nim zamieszkującym
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.
4) Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny
wniosek nauczyciela.
5) Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela przyznaje
dyrektor a dla dyrektora Wójt Gminy Klucze.
6) Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
Rozdział 8
Zasady Ustalania Wynagrodzenia za czas choroby
i zasiłku chorobowego
§ 16.
1) Do podstawy obliczenia wynagrodzenia za czas
choroby i zasiłku chorobowego wchodzą następujące składniki :
a) stawka wynagrodzenia zasadniczego,
b) dodatek motywacyjny,
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c)
d)
e)
f)

dodatek za warunki pracy,
dodatki funkcyjne,
dodatki za specjalizację,
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw.
2) Dodatek za wysługę lat , dodatek mieszkaniowy
i dodatek wiejski wypłaca się w pełnej wysokości.
Rozdział 9
Nagrody i inne ņwiadczenia wynikające ze stosunku
pracy
§ 17.
1) Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanego
rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych
z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta i dyrektorów szkół.
2) W budżetach szkół wysokość funduszu nagród
wynosi 0,7 części środków planowanego rocznego
funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli danej szkoły, pozostałe 0,3 części środków pozostaje
do dyspozycji organu prowadzącego szkołę i przeznacza na nagrody Wójta.
§ 18.
1) Kryteria przyznawania nagród:
a) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
- osiąganie dobrych wyników nauczania danego
przedmiotu,
- osiągnięcia uczniów w przygotowanych pod
kierunkiem nauczyciela w konkursach i olimpiadach przedmiotowych szczebla pozaszkolnego,
- udzielanych różnorodnych form pomocy
uczniom mającym trudności w nauce,
- nieodpłatne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
- integrowanie uczniów i tworzenie warunków do
ich aktywności społecznej,
- podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
- przygotowywanie i realizowanie ważnych
w procesie wychowawczym imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
b) w zakresie pracy opiekuńczej :
- zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
- prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie zagrożeń wśród uczniów,
- współpraca z placówkami kultury, nauki i zakładami pracy w celu organizacji imprez uroczystości dla dzieci i młodzieży,
- współpraca z rodzicami w celu wspomagania
rozwoju ucznia oraz włączenie rodziców w życie szkoły
c) w zakresie realizacji innych zadań statutowych
szkoły:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- kierowanie zespołem samokształceniowym,
opieka nad zespołami przedmiotowymi, prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych,
opieka nad nauczycielem stażystą, opracowanie materiałów metodycznych.
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- autoryzowanie i wprowadzanie programów autorskich i innowacyjnych,
2) Dyrektorzy szkół są zobowiązani uzyskiwać znaczące efekty w zakresie:
a) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
b) osiągania przez szkoły bardzo dobrych wyników
nauczania i wychowania oraz udziału uczniów w
konkursach , olimpiadach itp.,
c) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,
d) dbanie o bazę szkolną,
e) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy
szkoły
3) Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta może
wystąpić:
a) wójt z własnej inicjatywy,
b) dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną,
c) organizacje związkowe działające na terenie
szkoły,
d) organ nadzoru pedagogicznego.
4) Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora może wystąpić:
a) dyrektor z własnej inicjatywy,
b) rada pedagogiczna,
c) organizacje związkowe działające na terenie
szkoły.
5) Wniosek o nagrodę musi zawierać :
a) dane osobowe kandydata do nagrody,
b) informacje o ocenie pracy pedagogicznej,
c) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień,
d) uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu
otrzymania ostatniej nagrody, należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez nauczyciela (dyrektora), a jeżeli nie otrzymał żadnej nagrody od początku jego pracy pedagogicznej,
e) opinię rady pedagogicznej,
f) podpis wnioskodawcy.
6) Wnioski złożone do Wójta Gminy, spełniające wymogi formalne podlegają rozpatrzeniu przez Komisję opiniującą nagrody powołaną przez Wójta Gminy, w skład której m.in. wchodzą:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy,
b) Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
c) Przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli
7) Wysokość nagrody Wójta Gminy jest ustalona
corocznie przez Wójta Gminy, a w szkołach Nagroda Dyrektora przez dyrektora szkoły.
a) wysokość Nagrody Wójta nie może przekroczyć
80% wysokości Nagrody Kuratora w danym roku, a wysokość Nagrody Dyrektora nie może
przekroczyć 80% Nagrody Wójta w danym roku”.
393
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b) wysokość Nagrody Wójta nie, może być niższa
niż 1.600 zł.
8) Decyzję w sprawie nagród dla dyrektorów szkół
podejmuje Wójt Gminy.
9) Nauczyciele (dyrektorzy) typowani do nagrody
powinni posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy.
10) Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
jednego roku.
11) Nagroda Wójta Gminy może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu
3 lat w szkole.
12) Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji
Narodowej mogą być przyznawane także z okazji
innych uroczystości szkolnych.
13) Nauczyciel niezależnie od przyznanej mu w ciągu
danego roku Nagrody Dyrektora może otrzymać
nagrodę Wójta Gminy, Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.
14) Nauczyciel (dyrektor), któremu została przyznana
nagroda, otrzymuje dyplom świadczący o jej przyznaniu, którego odpis zamieszcza się w jego aktach
osobowych.
15) Wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli (dyrektorów) należy składać w terminie do 20 września
każdego roku.
16) Ewidencję Nagród Wójta Gminy Klucze oraz obsługę Komisji ds. Nagród prowadzi Gminny Zespół
Oświaty w Kluczach.
§ 19.
1) Odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz odrębne ustawy i rozporządzenia określają wysokość,
warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
a) nagród jubileuszowych
b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
c) zasiłku na zagospodarowanie,
d) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
e) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
f) dodatku wiejskiego,
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 20.
Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2010r.
§ 21.
Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być
zmieniane w trybie przewidzianym dla jego zawarcia.
Przewodniczący Rady Gminy Klucze:
Henryk Dziechciewicz
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UCHWAŁA NR XXXII/226/2009
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Szczurowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) i art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 ze zm.)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Uchwała reguluje:
1) Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczurowa,
2) Zasady polityki czynszowej,
3) Wydzielenie w zasobie mieszkaniowym gminy lokali
przeznaczonych do wynajmowania a na czas trwania
stosunku pracy,
4) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Szczurowa na lata 2010-2015.
§ 2. Ilekroć uchwała odwołuje się bez bliższego
określenia do przepisów ustawy, należy rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)
§ 3.
1. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób
gminy przeznaczone są na:
1) lokale socjalne w przypadku , gdy na gminie ciąży
obowiązek ich dostarczenia
2) wynajem dla osób o niskich dochodach i znajdujących w trudnych warunkach Mieszkaniowych
2. Lokale mieszkalne , których powierzchnia użytkowa
przekracza 80 m 2 będą oddawane w najem w drodze
przetargu nieograniczonego na zasadach czynszu
wolnego.
§ 4. Za dochód z gospodarstwa domowego w rozumieniu uchwały uważa się zgodnie z przepisami
o dodatkach mieszkaniowych sumę wszystkich miesięcznych dochodów ustalonych na podstawie dochodów brutto członków gospodarstwa domowego osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających
datę złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego.
Rozdział II
ZASADY WYNAJMU LOKALI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
SZCZUROWA
§ 5.
1. Gmina Szczurowa gospodarując swoim zasobem
mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne
w przypadkach wynikających z :

1) obowiązków nałożonych na gminę przepisami odrębnych ustaw,
2) charakteru wykonywanej przez wnioskodawcę pracy w okresie zatrudnienia na terenie Gminy Szczurowa ,
3) sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem
osób o niskich dochodach lub interesem gminy.
2. Gmina Szczurowa zgodnie z postanowieniami ustępu 1 wynajmuje lokale mieszkalne osobom stale zamieszkałym na jej terenie, które nie posiadają, ani ich
współmałżonkowie, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
§ 6.
1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Szczurowa, z wyjątkiem lokali socjalnych, lokali wynajmowanych na czas trwania stosunku pracy oraz lokali
o powierzchni powyżej 80 m2,są wynajmowane są na
czas nieokreślony.
2. Wynajem lokalu mieszkalnego następuje na wniosek
złożony przez osobę zainteresowaną udokumentowany w zakresie spełnienia kryteriów uzyskania prawa do lokalu.
3. Czynności związane z zawarciem umowy najmu lokalu
mieszkalnego wykonuje Wójt Gminy Szczurowa.
§ 7. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu
lokalu mieszkalnego winny spełniać następujące kryteria:
1. W przypadku umów najmu lokalu na czas nieoznaczony, średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku nie może przekroczyć 150 % najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub
100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. W przypadku najmu lokali socjalnych, jeżeli najemca
nie ma tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego
i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) zamieszkuje w lokalu nie spełniającym wymagań
w zakresie wyposażenia i stanu technicznego
ustalonych dla pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt stały ludzi,
2) zamieszkuje w lokalu , w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m²
ogólnej powierzchni,
3) został pozbawiony możliwości zamieszkania
w dotychczas zajmowanym lokalu z przyczyn
losowych, takich jak. pożar , powódź , katastrofa budowlana lub inne zdarzenie nadzwyczajne, a nie posiada uprawnień do lokalu zamiennego,
4) średni miesięczny dochód brutto na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie
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trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku nie przekroczył 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 75%
najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
5) w stosunku do których sąd orzekł eksmisję z dotychczas zajmowanego lokalu i przyznał prawo do
lokalu socjalnego.
§ 8. W przypadku umów najmu lokali zawieranych
na czas trwania stosunku pracy na terenie Gminy Szczurowa, nie stosuje się wobec osoby najemcy kryterium
dochodowego.
§ 9.
1. Za zgodą Wynajmującego, Najemca może dokonać
zamiany lokalu na inny lokal w ramach wolnych zasobów mieszkaniowych.
2. Nie można dokonywać zamiany lokali, gdy w jej wyniku na osobę miałoby przypadać mniej niż 5 m² powierzchni pokoi mieszkalnych.
3. Najemcą lokalu zamiennego może być osoba, która
spełnia jeden z poniższych warunków:
1) mieszka w budynku przeznaczonym do remontu
kapitalnego,
2) dotychczasowy lokal uznany został za lokal nie nadający się do zamieszkania.
§ 10.
1. Ustala się następujące zasady oddawania w najem
lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 :

Poz. 394
obniżających ich wartość użytkową , a w szczególności wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia
techniczne i instalacje i ich stan oraz ogólny stan
techniczny budynku zgodnie z przepisami art. 7
ustawy .

2. Stawki czynszu na zasadach określonych w art. 7
ustawy ustala Wójt Gminy.
§ 12. Najemca, w przypadku gdy nie ma zawartej
umowy z dostawcą do lokalu energii elektrycznej, gazu,
wody oraz na odbiór ścieków i odpadów, oprócz czynszu najmu jest obowiązany do uiszczania Wynajmującemu opłat związanych z kosztami wykonywania tych
dostaw lub usług przypadających na powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.
§ 13. Ustala się skalę różnicowania stawki czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku do stawki
bazowej w zależności od wyposażenia budynku i lokalu
w urządzenia techniczne:
1) stawka bazowa dla mieszkań ze wszystkimi urządzeniami technicznymi - 100% stawko bazowej
2) stawka dla mieszkania ze wszystkimi urządzeniami
bez instalacji gazowej - 90% stawki bazowej
3) stawka dla mieszkania posiadającego wszystkie urządzenia bez inst. gazowej, z kotłownią obsługiwaną indywidualnie - 86 % stawki bazowej
4) stawka dla mieszkania tylko z łazienką i w.c. - 73%
stawki bazowej
5) stawka dla mieszkania tylko z zimną wodą - 59%
stawki bazowej
6) stawka dla mieszkania bez wody , łazienki, c.o..i gazu
- 40% stawki bazowej.

1) Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ,
2) W zakresie czynszu najmu w przetargu stawkę
wywoławczą czynszu ustala się w wysokości
150% stawki czynszu podstawowego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających,

§ 14. Stawka czynszu najmu lokalu socjalnego nie
może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu
najmu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

2. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej stanowiących szkoły, ośrodki
zdrowia, instytucje kultury i inne określone w § 18
ust. 1, mogą być wynajmowane na czas określony
dla osób:

1. Zmiany wysokości czynszu najmu dokonywane będą
zgodnie z art. 8a ustawy.

1) czasowo nie mogących zamieszkiwać we własnym
lokalu ,
2) będących współwłaścicielami budynków mieszkalnych bez prawa do korzystania z lokalu mieszkalnego,
3) prowadzących budowę własnego budynku lub lokalu mieszkalnego o co najmniej czterdziestoprocentowym stopniu zaawansowania ,

§ 15.

2. W czasie trwania stosunku najmu, wynajmujący może
podwyższać stawkę czynszu, jeżeli dokonał w mieszkaniu ulepszeń mających wpływ na jego wysokość i
fakt ten będzie potwierdzony protokół stwierdzającym
zakres ulepszenia.
§ 16. Czynsz najmu płatny jest do 10-go każdego
miesiąca na konto Urzędu Gminy w Szczurowej, z wyjątkiem przypadków gdy strony w umowie ustaliły inny
sposób płatności.
§ 17.

Rozdział III
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

1. Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć
powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących
się w lokalu, ustaloną zgodnie z ustawą, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków,
holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na przeznaczenie i sposób używania.

1. Stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Szczurowa ustala się
z uwzględnieniem czynników podwyższających lub

2. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, logii, antresoli, szaf
i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni,
strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

3. Szczegółowe warunku najmu nawiązanego zgodnie
z postanowieniami ust. 1 i ust. 2, w tym czas trwania
najmu i warunki opróżnienia lokalu każdorazowo
określone zostaną w umowie najmu..

§ 11.
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Rozdział IV
WYDZIELENIE W ZASOBIE MIESZKANIOWYM GMINY
LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMOWANIA
NA CZAS TRWANIA STOSUNKU PRACY

Poz. 394,395

Rozdział V
PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY SZCZUROWA W LATACH 2009-2014
§ 20.

§ 18.
1. Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach szkół
podstawowych Gminy Szczurowa, budynku wielofunkcyjnym w Szczurowej oraz w kompleksie ośrodka
zdrowia i komisariatu policji w Szczurowej, za wyjątkiem lokali o powierzchni powyżej 80 m2 ,wydziela
się z zasobu mieszkaniowego Gminy i przeznacza do
wynajmu na czas trwania stosunku pracy .
2. Umowy najmu lokali wymienionych w ust. 1 mogą
być zawarte z osobami zatrudnianymi w gminnych
jednostkach oświatowych, ochrony zdrowia, policji
lub innych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania publiczne gminy, ze względu na wykonywany zawód lub posiadane kompetencje konieczne
do wykonywania zadań publicznych gminy.
3. Zawarcie umowy najmu mieszkania może nastąpić
po stwierdzeniu potrzeby zatrudnienia pracownika
w jednostce wymienionej w ust. 1, braku mieszkania i niemożności jego uzyskania przez pracownika
we własnym zakresie oraz po ocenie jego kwalifikacji i kompetencji zawodowych; do umów tych nie
stosuje się kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 19.
1. Dopuszcza się możliwość wynajmu przejściowo wolnych lokali w zasobach określonych w § 18 wyłącznie
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w §. 18, osobom nie związanych zatrudnieniem w gminie ze względu na ich czasowo szczególną sytuację rodzinną lub mieszkaniową, a w szczególności na czas koniecznego wykonania remontu własnego mieszkania, budowy domu
lub innych zdarzeń przejściowo uniemożliwiających
mieszkanie w własnym lokalu.
2. Osoby , o których mowa w ust. 1 winny posiadać tytuł
prawny do lokalu mieszkalnego lub udokumentować
co najmniej 40% stanu zaawansowania budowy własnego domu.

394

1. Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 28 grudnia 2009
roku tworzy 28 mieszkań położonych w następujących miejscowościach:
1) Dąbrówka Morska – 1 mieszkanie
2) Rudy – Rysie 2 mieszkania
3) Rylowa – 1 mieszkanie
4) Strzelce Małe – 3 mieszkania
5) Szczurowa - 7 mieszkań
6) Uście Solne – 4 mieszkania
7) Wola Przemykowska – 4 mieszkania
8) Wrzepia – 3 mieszkania
9) Zaborów – 3 mieszkania
2. Istniejący zasób mieszkaniowy Gminy Szczurowa
będzie stopniowo powiększany o lokale mieszkalne
tworzone w zaadaptowanych obiektach stanowiących własność Gminy.
3. Zakłada się systematyczną poprawę istniejącego
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
poprzez remonty mieszkań, remonty pokryć dachowych, wymianę okien, termomodernizację, itp.
4. Remonty mieszkań odbywać się będą sukcesywnie
w miarę potrzeb w ramach środków budżetu Gminy
na dany rok
5. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej w latach
2009-2014 odbywać się będzie corocznie z planowanych na te zadania środków w budżecie Gminy oraz
ewentualnie środków pochodzących z innych źródeł.
Wysokość środków z budżetu Gminy w roku budżetowym na finansowanie gospodarki mieszkaniowej
będzie co najmniej odpowiadać sumie środków uzyskanych z wpłat czynszowych.
§ 21. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Szczurowa
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLUCZE
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących
do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze Gminy Klucze
1) I półrocze 2009 r.
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzglĉdnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
zły

poniżej 40 m2

dobry

1919-45
zły

dobry

1,0

1,5

1946-70
zły

dobry
1,50

1971-2002
zły

dobry
1,75

A
1,60

1,74

1,50

1,75

1,25
1,60

1,10

B

C
od 40 m2 do 60 m2

A
1,0

1,5

B

C
od 60 m2 do 80 m2

A
1,3
B

C
powyżej 80 m2

A

B

C

po 2002 r.
zły

dobry
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2) II półrocze 2009 r.
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzglĉdnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
zły*

poniżej 40 m2

dobry

1919-45
zły

dobry

1,0

1,5

1946-70
zły

dobry
1,50

1971-2002
zły

po 2002 r.

dobry
1,75

zły

dobry

A
1,37
1,60

1,44
1,91

1,50

1,75

1,5

1,37
1,60

1,10

1,3

1,5

B

C
od 40 m2 do 60 m2

A
1,0
B

C
od 60 m2 do 80 m2

A

B

C
powyżej 80 m2

A

B

C
A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub
brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Wójt Gminy Klucze:
Małgorzata Węgrzyn
395
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INFORMACJA NR GKOŅIR/K.7142-4/1/10
BURMISTRZA LIBIĄŻA
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie okreņlenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego czĉņci, przedkładam w załączeniu zestawienie
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
za 2009 r., położonych na obszarze gminy Libiąż, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Działając na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 250,
poz. 1873)
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Burmistrz Miasta Libiąż: J. Latko
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PN.II.0911-38-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 24 lutego 2010 r.
Rozstrzygniĉcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XLV/349/2010 Rady Gminy w Kluczach z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokoņci niektórych składników wynagradzania
oraz nagród i innych ņwiadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzglĉdnieniem poszczególnych
stopni awansu zawodowego
Działając na podstawie art. 91 ust. 1

ustawy

Zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

uchwały przepisem art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza siĉ

organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu

nieważnoņć uchwały Nr XLV/349/2010 Rady Gminy

terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę

w Kluczach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwa-

zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych

lenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości

stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

niektórych składników wynagradzania oraz nagród

1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywa-

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegóło-

nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni

we warunki przyznawania tych dodatków, 2) szczegóło-

awansu zawodowego w czĉņci, tj.

we warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za

w zakresie § 4, § 10 pkt 2, § 12 pkt 2, § 15

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-

pkt 3 regulaminu warunków przyznawania i wysokości

stępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania nagród

niektórych składników wynagradzania oraz nagród

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu

nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni

świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określo-

awansu zawodowego, stanowiącego załącznik do cyt.

nych w art. 54 Karty Nauczyciela - w taki sposób, aby

uchwały.

średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze
składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na
obszarze działania danej jednostki samorządu teryto-

Uzasadnienie

rialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

W dniu 27 stycznia 2010 r. Rada Gminy Klucze
podjęła uchwałę Nr XLV/349/2010 w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych
składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń

wynikających

ze

stosunku

pracy

nauczycieli

z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Przedmiotowy regulamin w ocenie organu nadzoru zawiera uchybienia, które w istotny sposób naruszają
obowiązujący porządek prawny i tym samym uzasadniają stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały
w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia.
Po dokonaniu analizy prawnej przedmiotowej
uchwały organ nadzoru stwierdził co następuje.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej organy władzy publicznej działają w granicach
i na podstawie prawa. Tym samym w ocenie organu
nadzoru każde działanie organu władzy, w tym rady
gminy (tu: Rada Gminy Klucze ), musi mieć oparcie
w obowiązującym prawie. W świetle art. 94 Konstytucji
RP akty prawa miejscowego podejmowane są w oparciu
o wyraźne upoważnienie ustawowe. Podejmując akt
prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady stanowi istotne naruszenia prawa.
W ocenie organu nadzoru kwestionowane zapisy
Regulaminu naruszają w.w przepisy prawa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 62

2812 –
– 2847

Poz. 397

I tak zauważa się co następuje.

przyznawania dodatków i innych składników wyna-

W § 4 pkt 1 regulaminu Rada Gminy postanowi-

grodzenia

ła, iż dodatek za wysługę lat przysługuje „począwszy

Organ nadzoru podnosi, iż kolejnym przykła-

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-

dem naruszenia przez Radę Gminy normy kompeten-

pującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył

cyjnej jest zapis pkt. 3 tegoż § 4 regulaminu w którym

prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku,

postanowiono o wypłacie dodatku za wysługę lat

jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca. Za

„z góry”. W art. 39 ust. 3 i 4 karty Nauczyciela ustawo-

dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub

dawca rozstrzygnął, w jaki sposób – z góry czy z dołu –

wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesią-

są wypłacane składniki wynagrodzenia nauczycieli.

ca.” W § 4 pkt 2 wskazano zaś, iż dodatek za wysługę

Zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia z góry, z wyjąt-

lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje

kiem zaś wypłaty wynagrodzenia z dołu, czyli za pracę

wynagrodzenie, za okres urlopu dla poratowania

faktycznie wykonaną. O sposobie wypłaty decyduje, to

zdrowia oraz za dni nieobecności w pracy z powodu

czy wysokość danego składnika wynagrodzenia może

niezdolności do pracy wskutek choroby lub koniecz-

być ustalona przed wykonaniem pracy, czy na podsta-

ności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem

wie prac wykonanych. Materia dotycząca sposobu wy-

lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel

płaty wynagrodzenia nauczyciela została wyczerpująco

otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia

uregulowana w Karcie Nauczyciela. Natomiast Rada

społecznego”

Gminy stanowiąc w powyższym zakresie nie posiada

W ocenie organu nadzoru kwestionowane zapisy
zostały podjęte z przekroczeniem delegacji ustawowej

żadnego upoważnienia do takiego rozstrzygnięcia.
Organ nadzoru stwierdza, że zapis § 10 pkt 2 regu-

zawartej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Przedmioto-

laminu

we normy nie dają upoważnienia do określenia innych

w szczególności zapisy art. 39 ust. 1 zd. 2 Karty Nauczy-

kwestii ponad te wyraźne wskazane w powołanym

ciela. Otóż w § 10 pkt 2 postanowiono, iż: „Dodatek

przepisie.

funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły

narusza

obowiązujący

porządek

przysługuje również wicedyrektorowi

prawny,

od pierwszego

Organ nadzoru stwierdza w uwzględnieniu po-

dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech

wyższego, że w kompetencji przepisu art. 30 ust. 6

miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych

ustawy Karta Nauczyciela nie mieści się w ramach usta-

niż urlop wypoczynkowy.”

lania szczegółowych warunków przyznawania wyżej

Organ nadzoru wskazuje w tym miejscu na

wymienionego dodatku, uprawnienie do określenia

brzmienie art. 39 ust. Karty Nauczyciela który stano-

tego, kiedy dodatek jako składnik wynagrodzenia winien

wi, iż: „Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie

być wypłacany lub kiedy przysługuje. Rada nie może

trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem ko-

określić tej kwestii w formie uchwały, ponieważ tę mate-

lejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela

rię regulują przepisy rangi ustawowej. Stanowisko or-

następuje z pierwszym dniem roku szkolnego nastę-

ganu nadzoru potwierdzają liczne orzeczenia sądów

pującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel

administracyjnych, np. wyrok Wojewódzkiego Sadu

uzyskał wyższy stopień awansu (zd. 1). „Zmiana wy-

Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października

sokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z

2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 368/08.

pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierw-

Podkreślenia raz jeszcze wymaga fakt, że wyni-

szego dnia danego miesiąca kalendarzowego” (zd. 2).

kająca z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela kompetencja

Tak więc jeżeli wicedyrektor lub nauczyciel, któremu

ma stosunkowo szeroki zakres, jednakże nie oznacza

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora pełni

ona dowolności w kwestii ustalania warunków i trybu

obowiązki dyrektora szkoły, powinien mu zostać przy-
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znany przedmiotowy dodatek zgodnie z powyższym

Karcie Nauczyciela ustawodawca już zawarł regulacje

ustawowym zapisem z pierwszym

odnoszące się do dodatków oraz do wynagrodzenia, a

dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, a nie

jednocześnie zakreślił ramy działania Rady Gminy.

w sposób określony w § 10 pkt 2

Kompetencje Rady Gminy odnośnie dodatków, o jakich

W § 12 pkt 2 regulaminu Rada Gminy postanowi-

mowa w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, ograni-

ła, iż „ dodatek za trudne warunki pracy przysługuje

czają się do określenia wysokości stawek tych dodatków

w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą do-

i szczegółowych warunków ich przyznawania. Innych

datek jest związany oraz w okresie niewykonywania

kompetencji Rady Gminy w tym zakresie nie można

pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za

domniemywać.

okres urlopu wypoczynkowego.”

Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd

W ocenie organu nadzoru kwestionowany zapis

Administracyjny we Wrocławiu z dnia 17 września

został podjęty z przekroczeniem delegacji ustawowej

2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 281/08 zgodnie z sentencją

zawartej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Przedmioto-

którego zawarte w przepisie art. 30 ust. 6 Karty Na-

we normy nie dają upoważnienia do określenia innych

uczyciela upoważnienie w żadnym przypadku nie

kwestii ponad te wyraźne wskazane w powołanym

oznacza, że organ stanowiący gminy może decydo-

przepisie.

wać kto i kiedy zachowuje prawo do wynagrodzenia,

Powyższe stanowisko organu nadzoru zostało po-

a kiedy je traci. Podstawy ich przyznania powinny być

twierdzone także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-

ustalane tylko na podstawie ustawy Karta Nauczycie-

ministracyjnego w Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2008 r.

la i kodeksu pracy.

(IV SA/Wr 197/08), zgodnie z sentencją którego, w przy-

Zgodnie z brzmieniem § 15 pkt 3 regulaminu:

padku składników wynagrodzenia nauczycieli, takich jak

„Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu

dodatek motywacyjny, za wysługę lat, funkcyjny oraz za

także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przy-

warunki pracy, upoważnienie do dookreślenia przepi-

sługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy”.

sów ustawy przez radę gminy dotyczy takich kwestii jak

Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż taki zapis

określenie wysokości stawek tych dodatków oraz szcze-

pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 54

gółowych warunków ich przyznawania, z zastrzeżeniem,

ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela, zgodnie bowiem z zapisami

że te "szczegółowe warunki" muszą mieścić się w ra-

art. 54 ust. 1: „Nauczyciel zatrudniony na terenie wiej-

mach ogólnych warunków określonych w rozporządze-

skim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców ma

niu wykonawczym do ustawy przez Ministra Edukacji

prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy,

Narodowej i Sportu. Organ nie ma w szczególności

w której położona jest szkoła” i ust. 3: „Nauczycielowi,

kompetencji do określenia w regulaminie okoliczności,

o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do

ze względu na które dodatek jest przyznawany lub po-

zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje na-

winien zostać zwrócony, czy ze względu na które zosta-

uczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość

nie bądź nie zostanie przyznany. W wyroku z dnia 21

uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wy-

sierpnia 2008 r. (IV S.A./Wr 294/08) trafnie zauważa Wo-

sokość dodatku może być także zróżnicowana w zależ-

jewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, że Kodeks

ności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrud-

pracy w art. 80 ustanawia zasadę, że wynagrodzenie

niony.” Organ nadzoru zaznacza, że z powołanego prze-

przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy oraz

pisu wynika więc, że przyznanie nauczycielskiego do-

za okres, gdy pracownik nie świadczy pracy, lecz przepi-

datku jest obowiązkowe, jeśli nauczyciel spełnia usta-

sy przyznają mu prawo do wynagrodzenia. Z przepisu

wowe warunki. Wysokość tego dodatku uzależniona jest

art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela wynika, że Rada

od kryteriów określonych w art. 54 ust. 3, przy czym

ma stanowić odnośnie tych dodatków jedynie co do

określa ją - wraz ze szczegółowymi zasadami przyzna-

warunków oraz ich wysokości, a warunki wypłacania

wania i wypłacania dodatku - w trybie regulaminu, or-

dodatków mogą stanowić jedynie uszczegółowienie

gan prowadzący szkołę będący jednostką samorzą-

ogólnych warunków wynikających z rozporządzenia. W

du terytorialnego (art. 54 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 6 cyt.
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ustawy). Wyżej przywołane ustawowe zapisy stanowią

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skar-

jedynie, iż wysokość przedmiotowego dodatku może

ga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kra-

być uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela, nie

kowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewo-

wprowadzają one możliwości pozbawienia nauczyciela

dy Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania

spełniającego kryteria do jego otrzymania, tego obliga-

niniejszego rozstrzygnięcia.

toryjnego składnika jego wynagrodzenia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Z uwagi na poważne przekroczenie kompetencji

Zastępca Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Artur Słowik

prawodawczej organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowane zapisy regulaminu w sposób istotny
naruszają obowiązujący porządek prawny, a podniesione wyżej argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
397
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POROZUMIENIE MIĈDZYGMINNE
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie: prowadzenia Oņrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mĉżczyzn oraz zasad
okreņlenia i udziału w kosztach utrzymania go pomiĉdzy:
1. Gminą Chrzanów reprezentowaną przez: Burmistrza
Miasta Chrzanowa – Ryszarda Kosowskiego
2. Gminą Trzebinia reprezentowaną przez: Burmistrza
Miasta Trzebini – Adama Adamczyka
3. Gminą Libiąż reprezentowaną przez: Burmistrza Libiąża – Jacka Latko
§ 1.
1. Gminy Trzebinia i Libiąż powierzają Gminie Chrzanów wykonywanie zadania własnego każdej z Gmin
polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia
w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn
zwanego dalej „Noclegownią” i w tym celu zawierają
niniejsze porozumienie.
Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w celu wspólnej realizacji zadań określonych w przepisach ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1175, poz. 1362 ze zmianami )
polegających na obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym i prowadzenia ośrodków wsparcia,
w/w Gminy postanawiają:

zywanie dotacji celowej stanowiącej równowartość
rzeczywistego utrzymania Noclegowni w wysokościach określonych w § 3, w dziale 852, rozdziale
85295 w § 2310.
4. Przyznanie świadczeń w postaci usług Noclegowni
następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, w której określa się czasokres
usług, wysokość odpłatności zgodnie z uchwałą
gminy Chrzanów.
§ 2.
1. Każda z Gmin zobowiązuje się do comiesięcznego
przekazywania środków tj. 1/12 planu wydatków na
bieżącą działalność Noclegowni w wysokości określonej w § 3 w terminie do 15-go każdego miesiąca.
Gminy Libiąż i Trzebinia dotację przekazują na rachunek bankowy Gminy Chrzanów Nr 86 84440008
0000 0070 6654 0007.
2. Ustala się kwartalny okres rozliczania poniesionych
wydatków do dnia 15-go następnego miesiąca po
kwartale.
3. Każdorazowo rozliczenie dotacji zawierać będzie:

2. Gmina Chrzanów w celu wykonania zadania określo- potwierdzenie kwoty dotacji otrzymanej,
nego w pkt. 1 wynajmie na prowadzenie Noclegowni
- rozliczenie rzeczowe i kwotowe otrzymanej dotacji.
stosowne pomieszczenia, zorganizuje obsługę admi4. Dotacja zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2010 r.
nistracyjną i organizacyjną Noclegowni, a następnie
zapewni jej funkcjonowanie przez okres obowiązy- 5. Rozliczenie wydatków rocznych i zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpi (bez wezwania) do dnia
wania niniejszego porozumienia oraz ustali zasady
odpłatności za pobyt w Noclegowni.
14 stycznia 2011 r. na rachunki bankowe poszczególnych gmin.
3. Każda z Gmin zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach na utrzymanie Noclegowni, poprzez przeka-
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§ 3.
1. Strony Porozumienia ustalają iż w 2010 roku środki na
funkcjonowanie Noclegowni zostaną rozdzielone
w następujący sposób:
- Gmina Chrzanów - 47 % = 185.180,00 zł
- Gmina Trzebinia - 31,7 % = 124.898,00 zł
- Gmina Libiąż - 21,3 % = 83.922,00 zł
2. Planowana kwota wydatków na funkcjonowanie Noclegowni w roku 2010 wynosi 394.000 zł (słownie:
trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od
1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
§ 5.
1. Strony deklarują pełną współpracę w wymiarze koniecznym dla właściwej realizacji zadań przewidzianych w niniejszym Porozumieniu.
2. W sprawach nie uregulowanych w treści Porozumienia stosuje się zasady określone w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz inne
przepisy regulujące zasady działania samorządu
gminnego.
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§ 6. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają zachowania trybu właściwego do jego zawarcia
oraz zachowania formy pisemnej.
§ 7.
1. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i
1 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Publikacji Porozumienia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego dokona Gmina Chrzanów.
Burmistrz
Miasta Chrzanów:
Ryszard Kosowski

Burmistrz
Miasta Libiąż:
Jacek Latko

Burmistrz Miasta
Trzebinia:
Adam Adamczyk
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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