DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 82

Kraków, dnia 17 marca 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RAD POWIATÓW:
514

–

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4012

UCHWAŁY RAD GMIN:
515

516

517

518

–

–

–

–

Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLVIII/602/08 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

4013

Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Ochotnica Dolna
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Rady Gminy Pcim z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XXX/237/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.

4018

Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia
regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
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UCHWAŁA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO:
519

–

Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego
z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/9/2008 z dnia
20 czerwca 2008 dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego.

4024

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
520

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. dotyczące tekstu uchwały
Nr XC/1199/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLVIII/602/08 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości
stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
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Poz. 514

Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczy uchwały
Nr XLII/361/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna

4031

Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lutego 2010 r. dotyczy uchwały
Nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb
i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciechowice

4032
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UCHWAŁA NR XLIII/320/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806 i Dz.U. Nr 162, poz. 156) oraz art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.t DZ.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), Rada Powiatu
Krakowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych
przez Zarząd Powiatu w Krakowie za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się
jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie
1 m2 powierzchni pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, wymienionych w § 1 pkt 1 - 4.
Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
a) za zajęcie pasa drogowego: chodnika - pasa pieszych, pasa awaryjnego, pasa bezpieczeństwa, zatoki autobusowej lub postojowej, zjazdu, parkingu,
ścieżki rowerowej, pasa rowu, pasa zieleni - 3,00 zł;
b) za zajęcie pasa jezdni do 50 % szerokości - 7,00 zł;
c) za zajęcie pasa jezdni powyżej 50 % szerokości 10,00 zł.
2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień
zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż
24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa przez jeden
dzień.
4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2, lub powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy obiektu budowlanego, lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jako zajęcie 1 m2
pasa drogowego.
§ 3. 1. Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa
drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
za 1 m2 rzutu poziomego obiektu:
1) w obszarze zabudowanym - 3,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym - 1,00 zł;
2. Stawka opłaty za każdy dzień umieszczenia ustawienia reklamy w pasie drogowym za 1 m2 powierzchni informacji wizualnej - 1,50 zł;
3. Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele handlowe, usługowe, lub wystawiennicze za 1 m2 :
1) w obszarze zabudowanym - 3,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym - 1,00 zł.
§ 4. 1. Stawki opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego przez umieszczone w pasie drogowym urządzenia, lub obiekty infrastruktury technicznej, w tym
również przyłącza, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m2
powierzchni rzutu poziomego (obliczanej dla urządzeń
ziemnych ze średnicy rury osłonowej - ochronnej i długości, a w przypadku braku rury osłonowej z powierzchni taśmy ostrzegawczej i długości) tego urządzenia wynosi:
a) linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne,
linie teletechniczne kablowe i napowietrzne, sieci
nośników energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, z wyłączeniem kanalizacji sanitarnych,
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kanalizacji deszczowych i sieci wodociągowych 200,00 zł;
b) kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci
wodociągowe - ciągi główne umieszczone wzdłuż
pasa drogowego - 8,00 zł;
c) kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci
wodociągowe – tylko przejścia poprzeczne przez
drogę i przyłącza - przykanaliki - 10,00 zł;
d) urządzenia infrastruktury technicznej jak w punkcie
a, b i c lecz umieszczone na obiektach mostowych
200,00 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.

Poz. 514,515,516

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVI/284/05 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wysokości
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Karczewski
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UCHWAŁA NR XC/1199/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/602/08 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn.
zm.) - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr XLVIII/602/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca
2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości
stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:

1) w treści uchwały nr XLVIII/602/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 roku oraz jej załączniku, każdorazowo w miejsce wyrazów „m. Krakowa” wpisuje
się „Miasta Krakowa”,
2) w załączniku do uchwały nr XLVIII/602/08 Rady Miasta
Krakowa z dnia 9 lipca 2008 roku § 1 pkt 4 otrzymuje
brzmienie: "w chwili przyznawania stypendium nie
ukończył 23 lat życia, z wyłączeniem krakowskich
sportowców zdobywających tytuł mistrza międzynarodowego lub uczestnika Igrzysk Olimpijskich,".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
Stanisław Rachwał
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UCHWAŁA NR XLII/361/10
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Ochotnica Dolna
Na podstawie art. 30 ust 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54
ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się w granicach delegacji ustawy – Karta
Nauczyciela, Regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Ochotnica Dolna stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/221/08 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli za-

trudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Ochotnica Dolna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ochotnica Dolna.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady:
Józefa Ptaszek
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Poz. 516
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/361/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 27 stycznia 2010 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
Określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w szkołach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Ochotnica Dolna.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę,
zespół szkół lub zespół placówek oraz inne placówki
oświatowe, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Ochotnica Dolna,
2) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach, o których mowa
w pkt 1,
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 1,
4) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział, grupę,
6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy
szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego,
7) obowiązkowym wymiarze czasu pracy - należy przez
to rozumieć: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 - Ustawy Karta Nauczyciela
8) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),
9) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.).
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
w art. 33 ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu.
Rozdział III
Szczegółowe zasady przyznawania i wysokość dodatku
motywacyjnego.
§ 3. 1. Dodatek motywacyjny otrzymuje nauczyciel
lub dyrektor szkoły za:

1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników nauczania potwierdzonych wynikami klasyfikowania lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 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 działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich,
e) przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
f) efektywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
g) promocja szkoły w środowisku
3) Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do
powierzonych obowiązków,
b) wykazywanie własnej inicjatywy i operatywności
w pracy,
c) doskonalenie warsztatu pracy oraz podnoszenie
umiejętności zawodowych,
d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych,
e) przestrzeganie dyscypliny pracy,
f) prawidłowe realizowanie przez dyrektora planu finansowego,
g) celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych przez dyrektora szkoły,
h) racjonalną politykę personalną
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2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i jest przyznawany na okres nie krótszy niż 3 miesiące
i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. Za lipiec i sierpień dodatek motywacyjny jest wypłacany według średniej urlopowej.

Rozdział IV
Szczegółowe zasady przyznawania i wysokość
dodatków funkcyjnych dla dyrektorów oraz innych
osób na stanowiskach kierowniczych w szkołach
i placówkach.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje
dyrektor i jest on wyrażony procentowo w stosunku do
wynagrodzenia zasadniczego. Nie może jednak przekroczyć 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4. 1. Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom
którym w szkole powierzono:

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje Wójt Gminy i nie może on przekroczyć 40%
jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w
formie pisemnej.

1) stanowisko dyrektora szkoły,
2) stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
3) wychowawstwo klasy,
4) sprawowanie funkcji opiekuna stażu,
5) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub
nauczyciela konsultanta
2. Wysokość przysługującego dodatku funkcyjnego
określa tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Wysokość dodatków funkcyjnych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej do 50 uczniów
Dyrektor szkoły liczącej od 51 - 100 uczniów
Dyrektor szkoły liczącej od 101 - 150 uczniów
Dyrektor szkoły liczącej od 151-200 uczniów
Dyrektor szkoły liczącej ponad 200 uczniów
Wicedyrektor
Wychowawca klasy

8.

Opiekun stażu

9.

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

Miesięczne stawki dodatku (od-do)
300-700
400-800
500-900
600-1000
700-1200
200-700
5% wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym
3% wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym
3% wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniając
wielkość szkoły, liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich
szkoła funkcjonuje, dla dyrektora szkoły określa Wójt
Gminy w granicach określonych w tabeli Nr 1.
4. Dodatek przyznawany jest przez Wójta Gminy
na okres roku szkolnego.
5. Dodatek funkcyjny dla pozostałych nauczycieli
uprawnionych do dodatku określa dyrektor szkoły.
6. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

7. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi
niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
Rozdział V
Szczegółowe zasady przyznawania i wysokość
dodatków za warunki pracy.
§ 5. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach pracy przysługują z tego tytułu dodatki.
2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy określa
tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Wysokość dodatków za trudne warunki pracy.
Lp.

Trudne warunki pracy

1

Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach
podstawowych

2

3

3. Jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć dodatek wypła-

Dodatek za trudne warunki pracy w %
w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum dydaktyczne
20%
20%

25%

ca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w trudnych warunkach pracy.
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4. Dodatki za warunki pracy dla dyrektora szkoły
ustala Wójt Gminy.
5. Dodatki za warunki pracy dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły.
Rozdział VI
Warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania
nagród.
§ 6. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
2. Specjalny fundusz nagród wynosi 1% planowanego rocznego funduszu na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli.
3. Podział funduszu nagród jest następujący:
1) 25% funduszu nagród do dyspozycji Wójta jako nagrody Wójta Gminy,
2) 75% funduszu nagród do dyspozycji dyrektora szkoły
jako nagrody Dyrektora Szkoły.
4. Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w innym terminie.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić:
1) organ nadzorujący,
2) rada pedagogiczna – dla dyrektora szkoły,
3) dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych
w szkole.
6. Nagroda Wójta może być przyznana również
z inicjatywy Wójta. W przypadku, gdy inicjatywa dotyczy
nauczyciela - propozycja przyznania nagrody winna być
zaopiniowana przez dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
7. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy należy złożyć
w Urzędzie Gminy w terminie:
1) do 30 września – z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
2) w innym terminie – w szczególnie uzasadnionych
przypadkach,
8. Wniosek o nagrodę Wójta Gminy powinien
zawierać:
1) dane osobowe kandydata,
2) dane o pracy zawodowej kandydata,
3) ostatnią ocenę pracy pedagogicznej i datę jej wydania,
4) uzasadnienie wniosku, w tym opis konkretnych wymienionych osiągnięć kandydata potwierdzających
spełnienie kryteriów określonych w ust. 11.
9. Za przygotowanie wniosku pod względem
formalnym odpowiedzialny jest organ sporządzający
wniosek, w przypadku stwierdzenia braków formalnych
wniosek zostanie odrzucony.
10. Wnioski o nagrodę Wójta podlegają zaopiniowaniu przez komisję w składzie:
1) Sekretarz Gminy
2) Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej Szkół Gminy
Ochotnica Dolna,
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3) Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Gminy
Ochotnica Dolna, lub przedstawiciel wskazany przez
komisję,
4) Przedstawiciel związku zawodowego zrzeszającego
nauczycieli.
11. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana
dyrektorowi lub nauczycielowi, który posiada aktualną
tj, z ostatnich 5 lat dobrą ocenę pracy pedagogicznej
oraz spełnia co najmniej cztery spośród następujących
kryteriów:
1) kryteria dla dyrektorów:
a) prawidłowo organizuje i realizuje proces dydaktyczno wychowawczy w szkole,
b) szkoła osiąga dobre wyniki w nauczaniu, w tym
wyniki końcowe sprawdzianów uczniów klas VI
szkół podstawowych oraz egzaminów uczniów klasy III gimnazjum,
c) stwarza uczniom warunki do udziału w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych,
d) dbałość o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,
e) zaangażowanie w remonty i inwestycje,
f) zdobywanie dodatkowych środków finansowych dla
szkoły,
g) prawidłowe i celowe realizowanie planu finansowego szkoły,
h) dobra współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami
oraz środowiskiem lokalnym,
i) inne osiągnięcia promujące szkołę.
2) kryteria dla nauczycieli:
a) szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela,
b) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów i form nauczania,
c) dobre wyniki uczniów biorących udział w olimpiadach, konkursach,
d) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły,
e) osiąganie znaczących efektów w pracy z uczniami
uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności
w nauce,
f) udział w różnych formach doskonalenia i dokształcania,
g) angażowanie się w pracę pozalekcyjną oraz opiekę
nad organizacjami uczniowskimi,
h) organizowanie i rozwijanie różnych form współdziałania szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
i) zapewnianie opieki i pomocy uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,
j) działalność mająca na celu zapobieganie i zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży,
k) aktywne włączanie się w organizację imprez szkolnych, konkursów przedmiotowych, artystycznych
i sportowych,
l) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom rozpoczynającym pracę
w szkole,
m) za inne osiągnięcia w pracy wychowawczej i pedagogicznej, które wpływają na dobre imię szkoły.
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12. Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor szkoły
z inicjatywy własnej, na wniosek rady pedagogicznej lub
działających w szkole organizacji związkowych.
13. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi który spełnia co najmniej trzy z kryteriów
wymienionych w ust. 11.
14. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może
przekraczać 1,5 krotnej kwoty minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum dydaktyczne nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł
dr lub mgr z przygotowaniem pedagogicznym.
15. Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może
przekraczać 1 krotnej minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego określonego w ust.1.
16. Nagroda może być przyznana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Rozdział VII
Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe, oraz godziny doraźnych
zastępstw.
§ 7. 1. Przez godzinę ponadwymiarową za którą
przysługuje wynagrodzenie należy rozumieć każdą godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzieloną w planie organizacyjnym szkoły
powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin o których mowa w art.42 ust.3 i ust.6 ustawy Karty
Nauczyciela
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela oraz dodatków za warunki pracy (za
trudne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich
warunkach), przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. 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 0,49 godziny pomija się, a co
najmniej 0.5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Za przydzielone przez dyrektora szkoły godziny
zastępstw doraźnych nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie liczone jak za godziny ponadwymiarowe.
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Rozdział VIII
Szczegółowe warunki przyznawania i wysokość
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

§ 8. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę
Ochotnica Dolna, przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem".
2. Nauczycielowi o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) 20 zł - dla 1 osoby
2) 30 zł - dla 2 osób
3) 40 zł - dla 3 osób
4) 50 zł - dla 4 i więcej osób
3. Do osób o których mowa w ust. 2 zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej
w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe. Zasady obliczania średniego
wynagradzania nauczycieli w poszczególnych
stopniach awansu zawodowego
§ 9. 1. Do obliczania średniego wynagradzania nauczycieli na terenie gminy w poszczególnych stopniach
awansu zawodowego przyjmuje się składniki wynagrodzenia określone w art.30 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela wszystkich nauczycieli zatrudnionych w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz liczbę etatów
kalkulacyjnych w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego.
2. Do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na dany rok przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określone corocznie w Rozporządzeniu Ministra Edukacja Narodowej
na podstawie art.30 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 10. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze
związkami zawodowymi
§ 11. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010.
Przewodniczący Rady:
Józefa Ptaszek
516
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UCHWAŁA NR XLI/313/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela ( Dz. U.
z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.), w związku z art. 18,
ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Pcim, stanowiącym załącznik do Uchwały
Rady Gminy nr XXX / 237 / 09 z dnia 26 marca 2009 r. –
wprowadza się następujące zmiany : 1. Zmienia się
brzmienie § 8 ust.1 oraz § 14 ust.2
2. Wprowadza się nową treść § 8 ust.1 w brzmieniu:
"Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo
klasy przysługuje dodatek funkcyjny uzależniony od
liczby uczniów w klasie i wynosi odpowiednio:

2)-do 20 uczniów .......105 zł,
-od 21-26 uczniów......115 zł,
-powyżej 26 uczniów...130 zł.
Zapisy ust. 1 pkt. 1 paragrafu 8 obowiązują do
31.08.2010 roku.
Zapisy ust. 1 pkt. 2 paragrafu 8 wchodzą w życie
z mocą od 01.09.2010 roku."
3.
Wprowadza się nową treść § 14 ust.2
w brzmieniu:
„Wysokość dodatku mieszkaniowego jest zróżnicowana w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:
a) dla jednej osoby w rodzinie..................2zł;
b) dla dwóch osób w rodzinie...................4zł;
c) dla trzech osób w rodzinie.....................6zł;
d) dla czterech i więcej osób w rodzinie.....8zł”
§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1) -do 20 uczniów........65 zł,
Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski

-od 21-26 uczniów.......75 zł,
-powyżej 26 uczniów....90 zł.
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UCHWAŁA NR XXXII / 207 / 2009
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm, ) oraz
art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
- Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się, w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciechowice:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
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3) dodatku za warunki pracy,
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
5) dodatku za wysługę lat,
6) dodatku mieszkaniowego,
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród;
-- stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 3. Traci moc :
1) uchwała Nr XX/122/2008 Rady Gminy Raciechowice
z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe przyznawania tych dodatków, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw doraźnych, dla nauczycieli zatrud-
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nionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Raciechowice.
2) uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe przyznawania tych dodatków, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw doraźnych, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Raciechowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010
roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice:
Józef Zając
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII / 207 / 2009
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 31 grudnia 2009 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ RACIECHOWICE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 Karty Nauczyciela:
a) dodatku za wysługę lat,
b) dodatku motywacyjnego,
c) dodatku za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
4) tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę, placówkę lub zespół szkół, placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciechowice;
2) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt 1;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - rozumie się przez to
dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa
w pkt 1;
4) klasie - rozumie się przez to oddział w przedszkolu,
szkole, grupę uczniów w świetlicy;
5) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka;
6) organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to
Gminę Raciechowice;
7) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
8) kwocie bazowej – rozumie się przez to kwotę bazową,
o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela;

9) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się
przez to Zarząd Oddziału ZNP działający na terenie
Gminy Raciechowice.
§ 3. Liczbą osób przyjętą do obliczeń jest suma liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym
wymiarze zajęć.
II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo
do dodatku lub jego wyższej stawki, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub
wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje
również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
III. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 5. Kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne
dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich szkół stanowi
nie mniej niż 4 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego wszystkich nauczycieli.
§ 6. 1. Indywidualnie przyznana kwota dodatku
motywacyjnego dla nauczyciela nie może przekroczyć
25 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły nie może przekroczyć
30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznawany jest dwa razy w roku: na okresy styczeń –
czerwiec i wrzesień – grudzień.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela w ramach posiadanych środków ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - Wójt
Gminy Raciechowice, uwzględniając poziom spełniania
warunków, o których mowa w § 7 lub § 8.
5. Dodatek ma charakter uznaniowy w związku
z czym pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jego
wypłatę.
6. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
w której nauczyciel uzupełnia etat.
7. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie
art. 19 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny ustala
dyrektor szkoły, w której nauczyciel był dotychczas zatrudniony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, do
której nauczyciel został przeniesiony.
§ 7. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie odpowiednich osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do
przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
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,
h) realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
3) ocena pracy nauczyciela;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć:
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a) wynikających z zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
b) związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowy.
§ 8. Przy ustalaniu stawki dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów brany jest pod uwagę osobisty wkład
pracy dyrektora w zakresie organizacji i kierowania szkołą, przejawiający się w:
1) osiąganiu wyników dydaktycznych szkoły, potwierdzonych przez organ nadzoru pedagogicznego;
2) udziale uczniów szkoły w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych;
3) prowadzonych eksperymentach i innowacjach dydaktyczno-wychowawczych w szkole;
4) organizowaniu imprez środowiskowych przez szkołę;
5) współpracy dyrektora ze środowiskiem i sojusznikami
szkoły;
6) właściwym i oszczędnym gospodarowaniu środkami
finansowymi;
7) utrzymaniu należytego stanu technicznego szkoły, jak
również odpowiedniego wyposażenia gabinetów
i pracowni szkolnych;
8)
właściwym nadzorze nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie realizowanych przez szkołę zajęć;
9) posiadaniu co najmniej dobrej oceny pracy;
10) estetycznym wyglądzie szkoły.
§ 9. Spełnienie kryteriów, określonych w § 7 lub
§ 8, podlega sprawdzeniu w czasie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie dodatku motywacyjnego.
IV. DODATEK FUNKCYJNY
§ 10. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu
zawodowego, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły,
2) wychowawstwo klasy, oddziału zerowego,oddziału
przedszkolnego,
3) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,
b) opiekuna stażu,
przysługuje dodatek funkcyjny.
§ 11. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona
jest od wielkości szkoły, struktury organizacyjnej szkoły,
liczby stanowisk kierowniczych, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz oceny sprawowania funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela
konsultanta, opiekuna stażu oraz powierzonego wychowawstwa klasy, oddziału zerowego, oddziału przedszkolnego.
§ 12. Wysokość przysługujących dodatków funkcyjnych określa tabela nr 1.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH (Tabela nr 1)
Lp.
1.
2.

Stanowisko
Dyrektor przedszkola samorządowego
Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

Miesięczna stawka dodatku funkcyjnego w zł.
od 150 do 500
od 450 do 800
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Dyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów
Wicedyrektora szkoły
Wychowawca klasy
Opiekun stażu
Doradca metodyczny
Nauczyciel konsultant

§ 13. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje
Wójt Gminy Raciechowice na okres roku szkolnego,
a jeżeli okres pełnienia funkcji jest krótszy to na ten
okres.
2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora przyznaje
na okres roku szkolnego dyrektor szkoły.
3. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli zajmujących
inne stanowiska kierownicze w szkole przyznaje na
okres roku szkolnego dyrektor szkoły.
§ 14. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie funkcji. Jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca,
dodatek przysługuje w tym miesiącu.
2.
Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać
z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie z funkcji lub wygasł
okres pełnienia funkcji. Jeżeli odwołanie nastąpiło
z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł
okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego
miesiąca.
3. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuje dodatek oddzielnie za sprawowanie każdej funkcji niezależnie
od siebie
V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 15. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu dodatek.
§ 16. Za prace w trudnych warunkach uznaje się
prowadzenie przez nauczycieli:
a) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą, upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim,
b) zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach
specjalnych,
c) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
d) zajęć w klasach łącznych w szkołach podstawowych.
§ 17. 1. Godzinowa stawka zaszeregowania zostaje
zwiększona dla nauczycieli:
a) prowadzących zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły – 10%,
b) prowadzących zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
w oddziałach specjalnych,
c) prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego na
podstawie orzeczenia poradni specjalistycznej –
20%,
d) prowadzących zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu
głębokim na podstawie orzeczenia poradni specjalistycznej – 25%.
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od 650 do 1500
od 300 do 800
od 50 do 200
30

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonania pracy, z którą dodatek
jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
3. Jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w trudnych warunkach pracy.
4. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela
przyznaje dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy Raciechowice.
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 18. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela
ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa
nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny
liczy się za pełną godzinę.
VII. DODATEK MIESZKANIOWY
§ 19. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje wymagane dla zajmowanego stanowiska i zatrudnionym
w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach położonych na terenie Gminy Raciechowice przysługuje dodatek mieszkaniowy.
§ 20. Wysokość przysługującego dodatku mieszkaniowego określa tabela nr 2
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WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO (Tabela nr 2)
Lp.
1
2
3
4

Liczba członków rodziny nauczyciela uprawnionego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Jedna osoba
Dwie osoby
Trzy osoby
Cztery i więcej osób

10 zł.
15 zł.
25 zł.
30 zł.

§ 21. 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka oraz dzieci uczące się i studiujące nie
dłużej niż do 26 roku życia, pozostających na wyłącznym jego utrzymaniu;
2) rodziców (teściów) nauczyciela pozostających na
wyłącznym jego utrzymaniu.
2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o której mowa ust.1, nauczyciel otrzymujący dodatek jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
( dyrektor otrzymujący dodatek – Wójta Raciechowic)
a zmiana kwoty zasiłku następuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył powiadomienie, a jeżeli powiadomienie jest
złożone 1-ego dnia miesiąca, to od tego miesiąca.
3. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę
w ciągu miesiąca dodatek przysługuje za cały miesiąc.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.1; małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
§ 22. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4)
korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;
5)
pozostawania w stanie nieczynnym.
§ 23. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami.
2.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy Raciechowice.
VIII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD
§ 24. W budżecie Gminy Raciechowice tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości
1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
z tym że:
1) 25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
organu prowadzącego, zwane dalej Nagrodami Wójta
Raciechowic,

2) 75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły, zwane dalej Nagrodami Dyrektora.
§ 25. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.
Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku.
2. Nagroda Wójta może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają dobrą ocenę pracy
pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej
pięć kryteriów o których mowa w § 26 zapisane w zakresie 1 - 4.
3. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada, co najmniej dobrą ocenę pracy
pedagogicznej oraz spełnia co najmniej cztery kryteria
o których mowa w § 26 zapisane w zakresie 1 – 4.
§ 26. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nauczycielom nagród:
1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, a w szczególności potwierdzonych w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,
b) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowanie autorskich programów
i publikacji,
c) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
d) przygotowywanie i wzorowa realizacja uroczystości
szkolnych i środowiskowych,
e) prawidłowe organizowanie i prowadzenie letniego
lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
f) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
g) prowadzenie działalności wychowawczej w klasie
i szkole,
h) sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
i) umiejętne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami w pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami.
2) W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnianie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej
lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub
patologicznych,
b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
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d) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej,
e) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły,
rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami.
3) W zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troska o mienie szkoły i polepszanie jej bazy dydaktycznej,
b) angażowanie się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
c) zdobywanie dodatkowych środków finansowych
dla szkoły,
d) prawidłowa realizacja budżetu szkoły ( planu finansowego),
e) dobra współpraca z samorządem terytorialnym
i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
f) prowadzenie lekcji lub zajęć otwartych dla innych
nauczycieli,
g) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego,
h) wzorowe kierowanie szkołą.
4) W zakresie działalności pozaszkolnej:
a) udział w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) aktywna pomoc w adaptacji zawodowej nauczycieli,
c) aktywna działalność na rzecz edukacji w swoim
środowisku.
§ 27. 1. Wójt przyznaje nagrody z własnej inicjatywy, a dodatkowo:
1) dla nauczyciela na wniosek:
a) dyrektora szkoły,
b) rady pedagogicznej,
c) rady rodziców,
d) zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli,
2) dla dyrektora szkoły na wniosek:
a) wizytatora Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialnego za gminę,
b) rady pedagogicznej,
c) rady rodziców,
d) zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

Poz. 518

2. Przyznanie nagrody Wójta poprzedzone jest
zaopiniowaniem kandydatów przez komisję nagród
w składzie:
1) Przewodniczący Komisji - przedstawiciel organu prowadzącego – 1 głos,
2) Vice przewodniczący Komisji – przedstawiciel Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego – 1 głos,
3) Członkowie Komisji - po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli – po 1 głosie.
3. Imienny skład komisji, o której mowa w ust. 2
zatwierdza zarządzeniem Wójt.
4. Termin posiedzenia Komisji wyznacza przewodniczący Komisji.
5. Komisja opiniująca Nagrody dokonuje wyboru
kandydatów do Nagrody w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
6. Obsługę Komisji opiniującej Nagrody sprawuje
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Raciechowicach, który jest odpowiedzialny za:
a) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,
b) przygotowanie wykazów wniosków,
c) sporządzenie protokołu.
7. Opinia komisji, o której mowa w ust. 2, nie jest
dla Wójta wiążąca.
8. Wójt może przyznać dwie nagrody w roku kalendarzowym, bez uprzedniego zasięgania opinii komisji.
9. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają
uzasadnienia.
10. Wnioski, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie w danym roku kalendarzowym, nie są brane pod
uwagę w roku następnym. Wniosek może być ponowiony w trybie i na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
§ 29. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
przyznają:

2. Dyrektor przyznaje nagrody z własnej inicjatywy, a dodatkowo na wniosek:

1) Wójt - dla dyrektorów i nauczycieli, ze środków,
o których mowa w § 24 pkt. 1;
2) Dyrektor - dla nauczycieli, ze środków, o których mowa w § 24 pkt. 2.

1) rady pedagogicznej,
2) rady rodziców,
3) działających w szkole organizacji związkowych zrzeszające nauczycieli.

§ 30. 1. Niezależnie od nagrody Wójta, nauczyciel
może otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora
oświaty lub dyrektora szkoły.

3. W uzasadnieniu wniosków składanych o przyznanie nagrody należy podać konkretne i wymierne
efekty osiągane przez osobę proponowaną do nagrody
w okresie ostatniego roku.

2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa
od nagrody Wójta.

4. Wnioski, o których mowa w ust.1 i 2 należy
składać do 15 września, a w przypadku nagród na zakończenie roku szkolnego do 15 maja odpowiednio:

3. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 20 % i wyższa niż 90% średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela .

1) o nagrodę Wójta, do sekretariatu Urzędu Gminy,
2) o nagrodę Dyrektora do sekretariatu szkoły.

4. Wysokość nagrody Wójta wynosi do 140%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela .

§ 28. 1. Przyznanie nagrody Dyrektora wymaga
uprzedniego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

§ 31. 1. Nagrody, o których mowa w § 24 wręczane
są co roku na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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2.
Nagrody mogą być również przyznawane
i wręczane z okazji innych ważnych wydarzeń w życiu
szkoły jak: jubileusz, nadanie imienia itp.
3. Osoby, którym przyznano nagrody, otrzymują
dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach
osobowych.

Poz. 518,519
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32. 1. Zapisy regulaminu zostały uzgodnione
z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi
na terenie szkół.
2. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice:
Józef Zając
518

519
519

UCHWAŁA NR VIII/17/2010
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ REJONU BOCHEŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/9/2008 z dnia 20 czerwca 2008 dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe
lokalnego transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 69 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) oraz art. 8
ust 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U.
Nr 97, poz.1050 z póź.zm.195 z późn.zm.) i art. 4 ust.1
pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce
komunalnej ( Dz.U. z 1997 r Nr 9 poz.43 z póź.zm.)
Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego uchwala, co
następuje:

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Związku.
§ 3.
1.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Związku oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia
2010 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Małopolskiego.

§ 1.
1.Dokonuje się zmiany w istniejącym załączniku do
uchwały nr VI/9/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r.
2.Nową Taryfę Przewozową określa załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku –
Z-ca Wójta Gminy Bochnia:
Eugenia Ignacyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/17/2010
Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej
Rejonu Bocheńskiego
z dnia 30 stycznia 2010 r.
Załącznik do uchwały nr VIII/17/2010
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin d\s Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego
z dnia 30 stycznia 2010r.
TARYFA PRZEWOZOWA Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 32-700 Bochnia
ul. 20-Stycznia 15
TARYFA
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługi w zakresie przewozu osób środkami komunikacji miejskiej są świadczone na liniach:
1.1. miejskich ,przebiegających w granicach administracyjnych
1.2. podmiejskich ( strefowych) których trasa sięga poza granice administracyjne miasta Bochni.
2. Do przejazdu środkami komunikacji miejskiej upoważnia odpowiedni bilet.
3.Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Bochni określa
załącznik nr 1 do taryfy.
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II.CENY BILETÓW
1.Bilety jednorazowe w granicach miasta lub jednej strefy
Bilet pełny
Bilet ulgowy ustawowy
Bilet ulgowy socjalny

2.00
1.00
1.20

2.Ceny biletów jednorazowych na liniach strefowych (przejazd w dwóch strefach)
Bilet pełny
Bilet ulgowy ustawowy
Bilet ulgowy socjalny

2.20
1.10
1.30

3. Ceny biletów jednorazowych na liniach strefowych ( przejazd w trzech strefach)
Bilet pełny
Bilet ulgowy ustawowy
Bilet ulgowy socjalny

2.40
1.20
1.45

4.Ceny biletów jednorazowych na liniach strefowych ( przejazd w czterech strefach)
Bilety pełny
Bilet ulgowy ustawowy
Bilet ulgowy socjalny

2.70
1.35
1.60

5. Bilety dwustronne ważne na każdej linii w ciągu jednego dnia
I strefa
II strefa
III strefa
IV strefa

3.80
4.00
4.30
4.80

4a. Na wszystkich strefach określonych w zał. nr 3 ustala się cenę biletu w wysokości 50 groszy dla osób
wymienionych w pkt. IV.pkt 1. załącznika nr 1 do Taryfy.
5.Przy zakupie biletów u kierowcy na przejazd na terenie miasta lub w obrębie stref ustala się pobieranie dodatkowej opłaty w wysokości 20 groszy.
Zakupiony bilet u kierowcy posiada cenę powiększoną o wysokość dodatkowej opłaty.
6.Za przewóz bagażu ustala się opłatę w wysokości odpowiadającej opłacie za przejazd w poszczególnych
strefach.
III.CENY BILETÓW OKRESOWYCH
Zasady korzystania z biletów okresowych :
- bilety okresowe , 14-dniowe, 30-dniowe , 60-dniowe i 90-dniowe , są ogólnodostępne i ważne na całą długość danej linii miejskiej lub wybiegowej, (ilość linii na które ma być ważny bilet określa pasażer).
Bilety powyższe wykupione na określone linie są ważne na odcinkach tras pokrywających się z trasą wybranej na bilecie linii.
1 .Zasady ustalania cen biletów 14 – to dniowych ( 5 % bonifikaty)
dni robocze 22 przejazdy x cena biletu jednorazowego
wszystkie dni 28 przejazdów x cena biletu jednorazowego minus 5 % bonifikaty
2. Zasady ustalania cen biletów okresowych 30 – to dniowych (10% bonifikaty)
dni robocze 46 przejazdów x cena biletu jednorazowego
wszystkie dni 60 przejazdów x cena biletu jednorazowego minus 10% bonifikaty
3. Zasady ustalania cen biletów okresowych 60 –to dniowych( 15% bonifikaty)
robocze 92 przejazdów x cena biletu jednorazowego
wszystkie dni 120 przejazdów x cena biletu jednorazowego
minus 15% bonifikaty
4. Zasady ustalania cen biletów okresowych 90 –to dniowych ( 20% bonifikaty)
dni robocze 138 przejazdów x cena biletu jednorazowego
wszystkie dni 180 przejazdów x cena biletu jednorazowego
minus 20% bonifikaty
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5.Ceny biletów okresowych zawiera załącznik nr 2.
6.Pasażer, który wykupił bilet okresowy o okresie ważności dłuższym niż 30 dni może otrzymać zwrot części
zapłaty za czas, w którym z niego nie korzystał pod warunkiem, że bilet zostanie zwrócony lub zdeponowany
w przedsiębiorstwie przewozowym, bądź gdy udokumentuje ,że z przyczyn losowych z biletu nie korzystał. Dla rodzin wykupujących minimum 3 bilety okresowe oraz osób korzystających z biletów okresowych na dwóch liniach
stosuje się opłaty promocyjne. Do depozytu można złożyć bilet okresowy nie wcześniej niż po upływie 30 dni od
momentu jego obowiązywania.
7.Wszystkie bilety okresowe upoważniają do bezpłatnego przewozu bagażu.
8.Pasażer, który zagubił, zniszczył, bądź został mu skradziony bilet, po odpowiednim udokumentowaniu faktu
zdarzenia, może otrzymać duplikat biletu za opłatą 10 % wartości biletu nie mniej jednak niż 5 zł.
Bilety okresowe można nabywać na 30 dni wcześniej przed okresem ważności biletu.
IV.SYSTEM STREF, OPŁAT NA LINIACH STREFOWYCH.
1. Linie autobusowe podzielone są na strefę miejską oraz kolejne strefy pozamiejskie.
2. Przystanek strefowy na trasie linii jest dodatkowo oznakowany.
3. Opłata za przejazd na linii strefowej zależy od ilości przejechanych stref (w całości lub ich części)
4. Wykaz stref na liniach strefowych określa załącznik nr 3 do taryfy.
V. OPŁATA SPECJALNA.
1. Za przejazd osoby bez ważnego biletu ustala się opłatę specjalną na wszystkich liniach komunikacyjnych
w wysokości:
150.00 zł opłata kredytowa
100.00 zł opłata gotówkowa
2.Za przewóz bagażu bez ważnego biletu lub przewóz bagażu o wymiarach zabronionych ustala się specjalną
opłatę na wszystkich liniach komunikacyjnych w wysokości:
30.00 zł opłata kredytowa
25.00 zł opłata gotówkowa
3. Za przejazd bez ważnego biletu okresowego lub dokumentu uprawniającego do zniżki po późniejszym doniesieniu ważnegobiletu okresowego lub dokumentu uprawniającego do zniżki, ustala się opłatę specjalną w wysokości 10 % mandatu kredytowego.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zezwala się na przewóz bagażu środkami komunikacji miejskiej za specjalną opłatą przewidzianą w taryfie
przewozowej. Rodzaj i wielkość (wymiary) bagażu określa regulamin przewozów. Dopuszcza się również przewóz
zwierząt odpowiednio zabezpieczonych za opłatą jak za przewóz bagażu. W żadnym jednak przypadku przewożony
bagaż lub zwierzę nie może narażać pasażerów na utratę zdrowia lub życia czy też jakąkolwiek szkodę.
2. Zakup biletów u kierowcy:
Kierowca sprzedaje bilety:
- tylko podczas postoju na przystankach
- tylko za odliczoną gotówkę
3. Zobowiązuje się Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. do wywieszenia
w środkach komunikacyjnych Spółki i na tablicy ogłoszeń Spółki wyciągów z Regulaminu przewozów oraz Taryfy
przewozowej – dotyczących przewożonych osób.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku –
Z-ca Wójta Gminy Bochnia:
Eugenia Ignacyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/17/2010
Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej
Rejonu Bocheńskiego
z dnia 30 stycznia 2010 r.
Załącznik nr 1 do Taryfy Przewozowej
I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego uprawnieni są:
L.p
1.

2.

3.

4.
5.

6,
7.
8.

Uprawnione osoby
(dokument uprawniający)
Posłowie i senatorowie RP
(legitymacja poselska lub senatorska )
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu oznacznum stopniu niepełnosprawności
(na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego )
Niewidomi całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej
egzystencji (na podstawie leg ZUS z wpisem oprzyznaniuinwalidztwa i dowodu osobistego)
Pracownicy RPK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin
(na podst. leg. wolnej jazdy )
Dzieci do lat 4
( na podstawie oświadczenia opiekuna i wpisu w dowodzie
osobistym )
Osoby powyżej 75 lat
( na podstawie dowodu osobistego)
Straż miejska – podczas wykonywania obowiązków służbowych
Policja – podczas wykonywania obowiązków służbowych

Podstawa prawna
Art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r o wykonywaniu
mandatu posła i senatora (Dz.U z 2003rr nr 221
poz. 2199 z późn. zm.)
Art. 16 ust 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja
1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ( Dz. U z 2002 Nr 9 poz.87
z póź.zm)
Art. 63 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr,123 poz. 776 z póź.zm)
Uchwała Zgromadzenia Związku
Uchwała Zgromadzenia Związku
Uchwała Zgromadzenia Związku

Uchwała Zgromadzenia Związku
Uchwała Zgromadzenia Związku
Uchwała Zgromadzenia Związku

II. Do korzystania z biletów ulgowych w cenie 50 % ceny biletu normalnego na wszystkich liniach Związku
Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego uprawnieni są:
L.p
1.

2.
3.

5.

Uprawnione osoby
(dokument uprawniający)
Kombatanci oraz wdowy i wdowcy, emeryci
i renciści pozostali po kombatantach i innych osobach
uprawnionych, osoby represjonowane
(na podstawie książeczki inwalidy wojennego)
Studenci szkół wyższych
(na podstawie legitymacji studenckiej)
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem
o znacznym stopniu niepełnosprawności
(na podstawie orzeczenia ZUS)

Przewodnicy inwalidów o znacznym stopniu niepełnosprawności

Podstawa prawna
Art. 20 ust 2 pkt.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 24 stycznia
1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.( Dz. U. z 2002 Nr 42 poz. 371)
Art.188 ustawy z dnia 27.07.2005 r- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. 164 poz.1365 z póź.zm )
§3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej (Dz.U nr 23 z 1987r poz 130)
Uchwała Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
d\sKomunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego

III. Do korzystania z biletów ulgowych socjalnych uprawnieni są:
L.p
1.

2.
3.

4.

Uprawnione osoby
(dokument uprawniający)
Uczniowie szkół dziennych podstawowych i ponad podstawowych oraz policealnych, do ukończenia 21 lat, nie
dłużejniż do 30.06 roku w którym kończą 21 lat życia
(na podstawie legitymacji szkolnej)
Dzieci w wieku od 4-7 lat
Inwalidzi słuchu
(na podst. zaświadczenia wydanego przez Polski Związek
Głuchych)
Emeryci powyżej 60 roku życia i renciści o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności nie pozostający w stosunku
pracy
(na podstawie książeczki emeryta lub rencisty,lub odcinka
renty lub emerytury)

Podstawaprawna
Uchwała Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
d\s Komunikacji Rejonu Bocheńskiego

j.w.
j.w.

j.w.
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IV. Do korzystania z przejazdów na wszystkich liniach i we wszystkich strefach za opłatą specjalną w wysokości 50 gr. uprawnieni są:
L.p.

Uprawnione osoby
(dokument uprawniający)
Inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności
(na podstawie legitymacji ZUS lub Pow.Zesp.d\s Orzekania
o niepełnosprawnościz wpisem o zaliczeniu do inwalidztwa
i dowodu osobistego)

1.

Podstawa prawna
Uchwała Zgromadzenia Związku Komunalnego
d\s Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego

Przewodniczący Zgromadzenia Związku –
Z-ca Wójta Gminy Bochnia:
Eugenia Ignacyk
Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/17/2010
Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej
Rejonu Bocheńskiego
z dnia 30 stycznia 2010 r.
Załącznik nr 2 do Taryfy Przewozowej
A . Ceny biletów okresowych na 14 dni
Strefa
I
II
III
IV
Linie miejskie

Bilet pełny
Dni robocze
44,00
48,00
54,00
61,00
88,00

Dni wszystkie
56,00
61,00
69,00
77,00
112,00

Bilet ulgowy50%
Dni robocze
22,00
24,00
27,00
30,00
44,00

Dni wszystkie
28,00
31,00
35,00
39,00
56,00

Bilet ulgowy socjalny
Dni robocze
25,00
27,00
30,00
33,00
50,00

Dni wszystkie
32,00
35,00
39,00
43,00
64,00

Bilet ulgowy50%
Dni robocze
43,00
47,00
54,00
60,00
86,00

Dni wszystkie
57,00
62,00
70,00
78,00
114,00

Bilet ulgowy socjalny
Dni robocze
50,00
54,00
60,00
66,00
100,00

Dni wszystkie
65,00
70,00
78,00
86,00
130,00

Bilet ulgowy 50%
Dni robocze
82,00
90,00
102,00
113,00
164,00

Dni wszystkie
107,00
117,00
133,00
148,00
214,00

Bilet ulgowy socjalny
Dni robocze
94,00
102,00
113,00
125,00
188,00

Dni wszystkie
122,00
133,00
148,00
163,00
244,00

Bilet ulgowy 50%
Dni robocze
116,00
127,00
144,00
160,00
232,00

Dni wszystkie
151,00
166,00
187,00
209,00
302,00

Bilet ulgowy socjalny
Dni robocze
121,00
144,00
160,00
177,00
242,00

Dni wszystkie
173,00
187,00
209,00
230,00
346,00

B. Ceny biletów okresowych na 30 dni
Strefa
I
II
III
IV
Linie miejskie

Bilet pełny
Dni robocze
87,00
95,00
108,00
120,00
174,00

Dni wszystkie
113,00
124,00
140,00
157,00
226,00

C. Ceny biletów okresowych na 60 dni
Strefa
I
II
III
IV
Linie miejskie

Bilet pełny
Dni robocze
164,00
180,00
203,00
228,00
328,00

Dni wszystkie
214,00
235,00
265,00
296,00
428,00

D. Ceny biletów okresowych na 90 dni
Strefa
I
II
III
IV
Linie miejskie

Bilet pełny
Dni robocze
232,00
254,00
287,00
320,00
464,00

Dni wszystkie
302,00
331,00
374,00
418,00
604,00

I. Ceny biletów okresowych dla opłaty specjalnej
Bilet okresowy na okres 14
dni
Dni robocze
10.40
Wszystkie dni
13.10

Bilet okresowy naokres 30
dni
Dni robocze
17.80
Wszystkie dni
23.00

Bilet okresowy na okres 60
dni
Dni robocze
30.40
Wszystkie dni
39.50

Bilet okresowy na okres
90dni
Dni robocze
38.50
Wszystkie dni
50.00
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J. Ceny biletów okresowych promocyjnych na 14 dni z bonifikatą 10 %
Strefa
I
II
III
IV
Linie miejskie

Bilet pełny
Dni robocze
39,00
43,00
49,00
55,00
78,00

Dni wszystkie
50,00
55,00
62,00
69,00
100,00

Bilet ulgowy 50%
Dni robocze
20,00
22,00
24,00
27,00
40,00

Dni wszystkie
25,00
28,00
32,00
35,00
50,00

Bilet ulgowy socjalny
Dni robocze
23,00
24,00
27,00
30,00
46,00

Dni wszystkie
29,00
32,00
35,00
39,00
58,00

Bilet ulgowy socjalny
Dni robocze
45,00
49,00
54,00
59,00
90,00

Dni wszystkie
59,00
63,00
70,00
77,00
117,00

Bilet ulgowy socjalny
Dni robocze
85,00
92,00
102,00
113,00
169,00

Dni wszystkie
110,00
120,00
133,00
147,00
220,00

Bilet ulgowy socjalny
Dni robocze
109,00
130,00
144,00
159,00
218,00

Dni wszystkie
156,00
168,00
188,00
207,00
311,00

K. Ceny biletów okresowych promocyjnych na 30 dni z bonifikata 10 %
Strefa
I
II
III
IV
Linie miejskie

Bilet pełny
Dni robocze
78.00
86.00
97.00
108,00
157.00

Dni wszystkie
102.00
112.00
126,00
141,00
203,00

Bilet ulgowy 50%
Dni robocze
39,00
42,00
49,00
54,00
77,00

Dni wszystkie
51,00
56,00
63,00
70,00
103,00

L. Ceny biletów okresowych promocyjnych na 60 dni z bonifikata 10%
Strefa
I
II
III
IV
Linie miejskie

Bilet pełny
Dni robocze
148,00
162,00
183,00
205,00
295,00

Dni wszystkie
193,00
212,00
239,00
266,00
385,00

Bilet ulgowy 50%
Dni robocze
74,00
81,00
92,00
102,00
148,00

Dni wszystkie
96,00
105,00
120,00
133,00
193,00

Ł. Ceny biletów okresowych promocyjnych na 90 dni z bonifikata 10%
Strefa
I
II
III
IV
Linie miejskie

Bilet pełny
Dni robocze
209,00
229,00
258,00
288,00
418,00

Dni wszystkie
272,00
298,00
337,00
376,00
544,00

Bilet ulgowy 50%
Dni robocze
104,00
114,00
130,00
144,00
209,00

Dni wszystkie
136,00
149,00
168,00
188,00
272,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku –
Z-ca Wójta Gminy Bochnia:
Eugenia Ignacyk
Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/17/2010
Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej
Rejonu Bocheńskiego
z dnia 30 stycznia 2010 r.
Załącznik nr 3 do Taryfy Przewozowej
WYKAZ STREF OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE OBSZARU DZIAŁANIA RPK
Numerlinii
„1”
„2"

StrefaI
MiastoBochnia
Bochnia - Dołuszyce I II III

„3”

Bochnia - Oś.Jana –
Przysieki
Bochnia - Słomka - Figura

„4”
„5”

Chodnice- Bochnia - Krzeczów -Krzyżówka

„6”

Bochnia - Kolonia Górnicza

StrefaII
----------------------------Pogwizdów - Zawada Nieszkowice- Nieprześnia
Brzeźnica - Kiebło

StrefaIII
--------------------------Wola Nieszkowska II Wola Nieszkowska III
---------------------------

StrefaIV
-------------------------------------------------

Słomka-Gawłów-MajkowiceOstrów Szlachecki
Krzeczów-Rzezawa-Borek
Szkoła-Borek sklep

Bogucice - Okulice Bessów - Cerekiew
Borek wieś –Buczków Dądrówka-Dębina Borek Osiedle - Ostrów
Królewski
---------------------------

-------------------------

Gorzków-Łazy-Jodłówka

-------------------------

-------------------------

Jasień -Brzesko
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„7”

Bochnia-Proszowska Raba

Proszówki I-BaczkówGawłówek

---------------------------

„9”
„10”

Bochnia-Kurów
Bochnia-Proszowska Raba
Bochnia - Kurów –PKS

----------------------------Proszówki-DamieniceCikowice-Stanisławice
Kopaliny-Nowy Wiśnicz

-----------------------------------------------------

„13”

Bochnia - Dołuszyce I,II,III
-Bochnia - Kolanów n.ż.

„14”

Bochnia – Krzeczów Skrzyzowanie

„15”

Bochnia - Kolanów n.ż

Pogwizdów - ZawadaGrabina - DąbrowicaŻelazowice - ŁapczycaGierczyce - CzyżyczkaBerdychów
Krzeczów –Rzezawa - Jodłówka - Grądy -Krzeczów Borek Sklep
Łapczyca -Moszczenica Chełm - Gierczyce

„12”

Mikluszowice WyżyceBieńkowiceDrwinia
------------------------Targowisko-Kłaj

Olchowa -Nadole Leksandrowa -Bukowiec
Królówka - Łomna
---------------------------

-------------------------

---------------------------

-------------------------

Siedlec –Nieszkowice
-Buczyna

-------------------------
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
NR PN. II. 0911-29-10
z dnia 4 lutego 2010 r.
dotyczące tekstu uchwały Nr XC/1199/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLVIII/602/08 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza się nieważność uchwały Nr XC/1199/10 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLVIII/602/08 z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - w części tj. §2 uchwały.

została przekazana do organu nadzoru w dniu 20 stycznia 2010 r.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy, działając na podstawie i w
granicach upoważnień zawartych w ustawach, stanowi
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze
gminy. Przepisem, na mocy którego radzie gminy przysługuje kompetencja do wydawania uchwał o treści
zawartej w przedmiotowym akcie prawnym jest przywołany w podstawie prawnej uchwały przepis art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j.
Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.).

Na sesji w dniu 13 stycznia 2010 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę Nr XC/1199/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/602/08 z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Przedmiotowa uchwała

Po dokonaniu oceny zgodności z prawem rzeczonej
uchwały organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie zapis
§2 uchwały został przyjęty z istotnym naruszeniem prawa.
W §2 przedmiotowej uchwały Rada Miasta Krakowa
postanowiła, iż „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Kwestionowany zapis zdaniem organu nadzoru
pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.
z 2007 r., Nr 68, poz. 449). Ocena przepisów uchwały
prowadzi do wniosku, iż uchwała ta, ma charakter aktu
prawa miejscowego, o którym mowa w art. 40 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
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Przepis ten brzmi: „Organ jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa szczegółowe
zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz wysokość stypendiów sportowych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając obowiązki zawodnika pobierającego stypendium, skutki ich niewykonywania oraz
podstawę i sposób ustalania wysokości stypendium”.
Pomimo, iż żaden przepis prawa nie określa definicji
legalnej i szczegółowych zasad przepisów prawa miejscowego, analiza prawna zapisów kwestionowanej
uchwały, w kontekście pewnych charakterystycznych
cech aktu prawa miejscowego wyróżnionych w doktrynie i orzecznictwie, pozwala na zakwalifikowanie tejże
uchwały do kategorii tego rodzaju aktów prawnych.
Organ nadzoru podkreśla w szczególności, iż przedmiotowa uchwała zawiera w swej treści normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy, a nade wszystko
zawiera regulacje o charakterze normatywnym i została
podjęta, co wskazano powyżej, na podstawie wyraźnej
ustawowej delegacji. Przedmiotowa uchwała w sposób
generalny określa swoich adresatów bowiem jest ona w
istocie skierowana do nieokreślonego kręgu zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który
przecież w okresie obowiązywania przedmiotowej
uchwały może ulec wielokrotnie zmianom. Przedmiot
regulacji uchwały Rady Miasta Krakowa jest określony
w sposób abstrakcyjny, bowiem możliwe jest „wielokrotne zastosowanie” przedmiotowej uchwały, nie
skonsumuje się ona w wyniku jednokrotnego zastosowania, czyli np. jednorazowej wypłaty stypendium na
rzecz jednego sportowca. Dodatkowo ma on charakter
normatywny, zawiera wypowiedzi dyrektywalne, wyznaczające w sposób kategoryczny adresatom tej normy
pewien sposób zachowania, poprzez określenie zasad
i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych. Na mocy przedmiotowej uchwały dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, powstaje
uprawnienie do otrzymania stypendiów sportowych na
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zasadach i w wysokości ustalonej w uchwale. W tym
właśnie kontekście postanowienia przedmiotowej
uchwały mają charakter normatywny, ponieważ kształtują wzajemne prawa i obowiązki jej adresatów.
W oparciu o art. 42 ustawy o samorządzie gminnym
do aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminy znajdują zastosowanie art. 4 w zw. z art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz.U.z 2007 r., Nr 68, poz. 449), zgodnie z którymi,
z wyjątkami dla przedmiotowej sprawy nieistotnymi,
uchwała rady gminy, stanowiąca akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jeżeli dany akt prawa miejscowego nie
zostanie ogłoszony w wyżej wskazanym publikatorze,
nie wejdzie on w ogóle w życie.
Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż
w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej
podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem
Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Mirosław Chrapusta
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
NR PN.II.0911-37-10
z dnia 18 lutego 2010 r.
dotyczy uchwały Nr XLII/361/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218)
stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/361/10 Rady
Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Ochotnica Dolna w zakresie załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały – Regulamin wynagradzania określa-

jący wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ochotnica Dolna – w części, w zakresie § 6 ust.10.
Uzasadnienie
W dniu 27 stycznia 2010 r. Rada Gminy Ochotnica
Dolna podjęła uchwałę Nr XLII/361/10 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
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do której załącznik nr 1 stanowi Regulamin wynagradzania określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w szkołach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ochotnica Dolna.

gród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki. Przepis ten nie
przewiduje prawnej możliwości poszerzenia form
współdziałania dyrektora z innymi podmiotami w przedmiocie opiniowania wniosków o przyznanie nagród,
w tym również z wymienionymi w ust.10 § 6. Rada
Gminy Ochotnica Dolna nie została również upoważniona ustawowo, aby w trybie uchwały takie współdziałanie poszerzyć.

W dniu 8 lutego 2010 roku przedmiotowa uchwała
została doręczona organowi nadzoru w celu oceny jej
zgodności z prawem.

O ile przepis art. 41 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy o systemie oświaty przyznaje wprost radzie pedagogicznej
prawo opiniowania wniosków dyrektora o przyznanie
nauczycielom nagród i innych wyróżnień, to żaden
przepis, ani Karty Nauczyciela ani ustawy o systemie
oświaty nie tworzy takiego uprawnienia.

W wyniku tej oceny organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisów przedmiotowego regulaminu,
stanowiącego załącznik do uchwały, zawartych w § 6
ust.10 jako naruszających porządek prawny, bowiem
Rada Gminy Ochotnica Dolna ustanawiając je przekroczyła upoważnienie ustawowe.
W doktrynie i w orzecznictwie panuje zgodność co
do nakazu ścisłej wykładni prawodawczych norm kompetencyjnych, zakazu stosowania wykładni rozszerzającej oraz analogii.
W ocenie organu nadzoru powyższe zapisy regulaminu – w zakresie w jakim nadają rolę opiniodawczą
organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli,
Sekretarzowi Gminy, Kierownikowi Zespołu Obsługi
Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna, Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Gminy Ochotnica Dolna lub
przedstawicielowi wskazanemu przez tą Komisję w kwestii nagród dla nauczycieli - narusza m.in. art. 39 ust. 3
pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem do zadań dyrektora szkoły
należy pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla
zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach występowania
z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, na-

Podsumowując
stanowisko
organu
nadzoru
w przedmiocie zgodności z prawem zapisów § 6 ust. 10
regulaminu należy podkreślić, że zgodnie z art. 30
ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin wynagradzania
nauczycieli podlega uzgodnieniu ze związkami i tylko
regulamin oraz tylko ze związkami, a nie indywidualne
przypadki ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, co leży w wyłącznej kompetencji
pracodawcy. Stanowisko to zostało wyrażone m. in.
w wyroku z dnia 17 listopada 2005 r. Naczelnego Sądu
Administracyjnego (I OSK 917/05).
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Mirosław Chrapusta
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
NR PN.II.0911-36-10
z dnia 19 lutego 2010 r.
dotyczy uchwały Nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciechowice
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420

i Nr 157, poz. 1241) stwierdza się nieważność uchwały
Nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia
31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze
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specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Raciechowice – w zakresie:
−
§ 5 załącznika do przedmiotowej uchwały,
−
§ 7 pkt 2 lit. d załącznika do przedmiotowej
uchwały,
−
§ 8 pkt 9 i 10 załącznika do przedmiotowej
uchwały.
Uzasadnienie
W dniu 31 grudnia 2009 r. Rada Gminy Raciechowice
uchwałą Nr XXXII/207/2009 przyjęła regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Raciechowice.
W podstawie prawnej kwestionowanej uchwały
powołano się m.in. na art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2,
art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.). Przyjęty przez Radę Gminy regulamin winien mieścić się w granicach wskazanego
w ww. art. 30 ust. 6 upoważnienia ustawowego, jak
również winien uwzględniać postanowienia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181
z późn. zm.).
W wyniku dokonanej oceny przedmiotowej uchwały
pod kątem jej zgodności z przepisami obowiązującego
prawa organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisów tej uchwały wskazanych w sentencji niniejszego
rozstrzygnięcia nadzorczego jako naruszających aktualny porządek prawny.
I tak zauważa się, co następuje.
1.

W § 5 regulaminu stanowiącego załącznik do
kwestionowanej uchwały Rada Gminy przewidziała, że: „Kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich szkół stanowi nie mniej niż 4% planowanego
wynagrodzenia zasadniczego wszystkich nauczycieli”.

W ocenie organu nadzoru przywołany zapis pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 30 ust. 6 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. Nr 1
poz. 1). Upoważnia on bowiem organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, do
określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in. wysokości
stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków.
Powyższy regulamin stanowi akt prawa miejscowego, zatem winien zawierać tylko normy mające taki
charakter, jak również winien mieścić się w granicach
wskazanego w ww. art. 30 ust. 6 upoważnienia ustawowego. Tymczasem zapis określający pewną pulę środ-
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ków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów jest normą planistyczną dotyczącą
budżetu i stanowi akt kierownictwa wewnętrznego. Ze
względu na rangę przepisów mających charakter prawa
miejscowego (tzn. zawierających w swej treści regulacje
o charakterze normatywnym, w tym w szczególności
tzw. novum normatywne; będące aktem generalnym
i abstrakcyjnym; skierowanym do podmiotów zewnętrznych wobec gminy) należy stwierdzić, iż w jednym akcie
prawnym nie powinno się umieszczać norm o różnym
charakterze. Mając powyższe na uwadze wątpliwym
jest, by zapis o wskazanych w uchwale limitach środków
przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych
dla nauczycieli szkół i dyrektorów mógł zostać umieszczony w regulaminie, o którym mowa w art. 30 ust. 6
Karty Nauczyciela. Zamieszczając w regulaminie zapis
w brzmieniu jak w § 5 Rada Gminy naruszyła kompetencję wynikającą właśnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,
który w sposób wyczerpujący określa, co powinno zostać uregulowane w przedmiotowym regulaminie.
2.

W § 7 pkt 2 lit. d regulaminu stanowiącego załącznik do kwestionowanej uchwały Rada Gminy
postanowiła, że warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń,
pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
szkolnych. Natomiast w § 8 pkt 9 i 10 regulaminu
jako kryterium uwzględniane przy ustalaniu
stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
przewidziano osobisty wkład pracy dyrektora
w zakresie organizacji i kierowania szkołą przejawiający się m.in. w „posiadaniu co najmniej dobrej oceny pracy” (pkt 9) i „estetycznym wyglądzie szkoły” (pkt 10).

Zdaniem organu nadzoru wskazane wyżej zapisy regulaminu pozostają w sprzeczności z normą ujętą
w przepisie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), który określa ogólne
warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego. To właśnie te warunki, wskazane w sposób
ogólny w rozporządzeniu, powinny stanowić podstawę
dla organu prowadzącego szkołę, tj. Rady Gminy do ich
skonkretyzowania w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Rolą rady gminy jest bowiem uszczegółowienie ogólnych wymienionych przez ustawodawcę warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, a nie ustanawianie nowych kryteriów.
Tymczasem przesłanki ustalone przez Radę Gminy
Raciechowice w zapisie § 7 pkt 2 lit. d oraz § 8 pkt 9 i 10
analizowanego regulaminu odpowiadają tylko częściowo katalogowi określonemu w § 6 wyżej cytowanego
rozporządzenia. Wprowadzono bowiem warunek „dbania o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń,
pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych”,
„utrzymania należytego stanu technicznego szkoły, jak
również odpowiedniego wyposażenia gabinetów i pracowni szkolnych”, „posiadania co najmniej dobrej oceny pracy” i „estetycznego wyglądu szkoły”, które nie
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mieszczą się w katalogu warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, określonym w § 6 ww. rozporządzenia. Co prawda przepis § 6 pkt 5 rozporządzenia
wskazuje na „szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem” jako kryterium przyznania tego dodatku, jednak w żadnym razie warunek ten nie może być traktowany jako tożsamy z zakwestionowanymi zapisami
regulaminu.
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Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego rozstrzygnięcia.

W uwzględnieniu powyższego stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego,
jest w pełni uzasadnione.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Artur Słowik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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.
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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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