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Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie : udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
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5260

Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
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Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: utworzenia Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kozłowie oraz nadania jej statutu.
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Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmian w “ Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozłów na lata
2008 – 2013 “.
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Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
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uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
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Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
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Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów
budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
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Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
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Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
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organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
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zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
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UCHWAŁA NR IV/21/2011
RADY POWIATU W MIECHOWIE
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Miechowskiego
Na podstawie 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Miechowskiego, ustanowionym uchwałą Nr IV/8/98 Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 15.12.1998 r. ( tekst jednolity - Dz.Urz. Woj. Małop. z 2001 r. Nr 137, poz. 2046 z późn. zm.), wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 9 pkt 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty,
skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym
budżetu powiatu"
2) § 37 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Rada Powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej, w tym sekretarza
komisji, w łącznej liczbie 5 "
3) W § 71 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1 do czasu uchwalenia budżetu
przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia
31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki
budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie
Powiatu. "
4) § 71 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleco-

nych. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest
projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2. "
5) § 5 ust. 3 Załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Miechowskiego otrzymuje brzmienie:
„W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych. "
6) § 20 Załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Miechowskiego otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku
budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla
zarządu. Wniosek w sprawie absolutorium podlega
zaopiniowaniu przez Regionalna Izbę Obrachunkową."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu Miechowskiego
Marian Brodowicz
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UCHWAŁA NR VI/32/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie : udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Bukowina Tatrzańska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 90 f
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) - Rada
Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin w sprawie udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina

Tatrzańska , w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/220/2005 Rady
Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
zmieniona Uchwałą Nr XLI/326/2006 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2006 r., oraz
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Uchwałą Nr XXXIV/255/2010 Rady Gminy Bukowina
Tatrzańska z dnia 23 kwietnia 2010 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek
Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/32/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Bukowina Tatrzańska

Rozdział I
Postanowienia ogólne

rentowe, chorobowe, należny podatek oraz składkę na
ubezpieczenie zdrowotne,

§ 1. Regulamin pomocy materialnej o charakterze
socjalnym zwany dalej Regulaminem jest wprowadzony
na podstawie :

5. członkach rodziny – należy przez to rozumieć
osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej),

1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. )

6. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bukowina Tatrzańska,

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r Nr 175,poz.1362 z późn. zm.)

7. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej.

3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
z późn. zm.)
§ 2. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Bukowina Tatrzańska określa:
1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2. formy, w jakich udzielane jest stypendium
szkolne,
3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zależności od zdarzenia losowego.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Bukowina Tatrzańska,
2. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t,j. Dz.U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm/,
3. dochodzie rodziny– należy przez to rozumieć
dochód wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania,
4. dochodzie netto- kwota brutto pomniejszona
o składki na ubezpieczenie społeczne tj. emerytalne,

§ 4. 1.Regulamin obejmuje udzielenie pomocy
o charakterze socjalnym w postaci:
1) stypendium szkolnego,
2) zasiłku szkolnego.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom
w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji
wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
§ 5. 1.Uczniowi zamieszkałemu i zameldowanemu
na pobyt stały na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
przysługuje prawo - na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie – do pomocy materialnej ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Bukowina
Tatrzańska.
2. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.
Rozdział II
Zasady i warunki przyznawania pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
§ 6. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń,
wychowanek lub słuchacz, który znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
w rodzinie.
2. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym
wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich
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uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

niego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej.

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od
osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej.

3. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 2 nie
wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo
motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów
o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na
podstawie
przepisów
o promocji
zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych
4. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych
-– za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na
ubezpieczenie zdrowotne związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne
niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach,
z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego
w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni
rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie
prowadził działalności, za dochód przyjmuje się
kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
5. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej
w art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.
6. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu
jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty
kryterium dochodowego rodziny – kwotę tego dochodu
rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy poczynając od miesiąca, w którym dochód został
wypłacony.
7. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu
należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za
który uzyskano ten dochód
8. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie
obcej, wysokość tego dochodu ustala się według śred-

10. Dodatkowym kryterium niezbędnym do przyznania stypendium szkolnego jest występowanie
w rodzinie przynajmniej jednej z niżej wymienionych
okoliczności :
1) bezrobocie
2) niepełnosprawność
3) długotrwała lub ciężka choroba
4) rodzina niepełna
5) rodzina wielodzietna
6) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych
7) alkoholizm
8) narkomania
9) zdarzenie losowe
11. Występowanie powyższych okoliczności musi
być potwierdzone odpowiednimi załącznikami. Wykaz
załączników do wniosku określa § 14 niniejszego regulaminu.
§ 7. 1. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężnymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym nie przysługują dzieciom objętym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi,
który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy
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kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.
6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

6. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa Lista wydatków kwalifikowanych do stypendiów i zasiłków szkolnych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8. 1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.

Rozdział IV
Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego, w szczególności
1) pożaru,
2) kradzieży,
3) wypadku,
4) nagłej choroby w rodzinie,
5) śmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia,
6) innych, uzasadnionych okoliczności, utrudniających
prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia.
3. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane np. kartą informacyjną ze szpitala, protokołem
policji, straży pożarnej ze zdarzenia, aktem zgonu, itp.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Rozdział III
Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym
§ 9. 1. Stypendium szkolne może być udzielany
uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakupu podręczników.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
2. Stypendium szkolne może być także udzielone
w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium
w w.w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
3. Stypendium szkolne może być udzielone
w jednej lub kilku formach jednocześnie zastrzeżeniem
ust. 4.
4. W przypadku posiadania przez Gminę ograniczonych środków na wypłatę świadczeń ustala się ,że
priorytetową formą przyznawanego stypendium szkolnego jest pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym .
5. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 10. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może
być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
i nie wyższe niż 200% tej kwoty.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres
nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na
okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy
w danym roku szkolnym
3. Okres na jaki przyznane jest stypendium szkolne uzależnione jest od wysokości posiadanych środków
przeznaczonych na ten cel.
4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku
szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 o świadczeniach rodzinnych
5. Przyznany zasiłek szkolny nie może jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
6. Wysokość stypendium szkolnego i zasiłku
szkolnego ustalana jest indywidualnie w przypadku
każdej rodziny i uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia/uczniów
7. Szczegółowe warunki ustalania wysokości pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział V
Tryb i organizacja udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
§ 11. 1.W celu uzyskania pomocy materialnej dla
ucznia o charakterze socjalnym uprawniona osoba jest
zobowiązana do złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
2. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane
są na wniosek:
a) rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia,
b) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka ,o którym
mowa w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy o systemie
oświaty.
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
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4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bukowinie Tatrzańskiej do dnia 15 września danego
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do
dnia 15 października danego roku szkolnego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie terminu, o którym mowa wyżej .
6. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
7. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej
§ 12. 1.W sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
2. Decyzje wydaje, na mocy upoważnienia Rady
Gminy Bukowina Tatrzańska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej.
§ 13. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym zawierać powinien w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy
materialnej, w tym niezbędne zaświadczenia o wysokości dochodów ,
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej
inną niż forma pieniężna.
§ 14. Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym należy dołączyć odpowiednio
następujące dokumenty potwierdzające sytuację zawodową i rodzinną wszystkich wspólnie gospodarujących
członków rodziny:
1. Decyzja ,odcinek lub zaświadczenie właściwego
organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia
przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
wynagrodzenia dla rodziny zastępczej,
2. Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3. Zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia brutto z tytułu zatrudnienia, zawierającego
informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego
oraz składki na ubezpieczenie chorobowe( wynagrodzenie netto ),
4. Nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie urzędu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych oraz
o wysokości pobranych w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku świadczeń dla osób bezrobotnych,
6. Dokument potwierdzający otrzymywanie alimentów ,
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7. Dowód wpłaty alimentów na rzecz innych osób,

8. Zaświadczenia organów przyznających świadczenia pieniężne/ np. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia socjalne, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych /,
9. Zaświadczenie z KRUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub
odcinek wpłaty ,
10. Dokumenty potwierdzające leczenie odwykowe
w przypadku uzależnienia alkoholowego , narkomanii
11. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie długotrwałej choroby ,
12. Dokument potwierdzający poddanie rodziny
nadzorowi kuratora, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
13. Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego w przypadku wniosku o zasiłek szkolny
14. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych należy dostarczyć :
-zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające formę opodatkowania prowadzonej
działalności gospodarczej,
-zaświadczenie za poprzedni rok kalendarzowy wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność
gospodarcza ;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia
społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie
zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej
działalności gospodarczej,
-w przypadku gdy w poprzednim roku nie prowadzono działalności - za dochód przyjmuje się kwotę
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,
15. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne należy dostarczyć
-zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające formę opodatkowania działalności
gospodarczej oraz dowód opłacenia składek
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
-za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną
w oświadczeniu tej osoby.
§ 15. 1.W sytuacjach budzących wątpliwości organu przyznającego świadczenie wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo udokumentować swoją sytuację
majątkową , zawodową i rodzinną na żądanie organu
przyznającego świadczenie. W tym celu również Kierownik OPS może zlecić pracownikowi socjalnemu
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu
sprawdzenia sytuacji rodziny.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 114

– 5255 –

2. 2.Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia , w przypadku gdy :
1) został złożony po terminie, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 .
2) stwierdzono brak załączników oraz braki formalne
w złożonym wniosku , a wnioskodawca nie uzupełnił
tych braków w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania .
§ 16. 1.Wypłata pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym następuje po otrzymaniu przez
Gminę pełnej kwoty dotacji z budżetu państwa.
2. W przypadku , gdy środki przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie
zapewniają wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom , w pierwszej kolejności świadczenia te
przyznaje się uczniom o najniższych dochodach w rodzinie przy równoczesnym wystąpieniu w rodzinie przynajmniej dwóch dysfunkcji , o których mowa §6 ust. 10.
3. W pozostałych przypadkach wydawane będą
decyzje odmowne z uwagi na nie spełnianie w.w warunku.
§ 17. 1.W zależności od formy stypendium jest ono
realizowane poprzez:
1) dokonanie całkowitej lub częściowej zapłaty za udział
w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia lub zwrot
w formie gotówkowej (refundację) poniesionych przez
rodzinę kosztów ,po przedstawieniu organowi przyznającemu stypendium dowodu zakupu/ zapłaty (faktura, rachunek).
a) Jeśli kwota na dowodach zakupu / zapłaty dokumentującej wydatki za udział w zajęciach edukacyjnych jest wyższa niż maksymalna kwota przyznanego w decyzji stypendium refundacja poniesionych przez rodzinę kosztów następuje do wysokości kwoty określonej w decyzji z uwzględnieniem
wyłącznie dowodów zapłaty za okres na jaki decyzja została przyznana.
b) W przypadku gdy dostarczone dowody zakupu / zapłaty ,za wskazany w decyzji okres stanowią kwotę
niższą niż kwota przyznana w decyzji - refundacji
dokonuje się do łącznej kwoty , która stanowi sumę
zweryfikowanych dowodów zapłaty.
2) udzielenie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, następuje poprzez udzielenie pomocy rzeczowej
w formie podręczników i pomocy naukowych lub
zwrot w formie gotówkowej (refundację) poniesionych przez rodzinę kosztów, po przedstawieniu organowi przyznającemu stypendium dowodu zakupu/zapłaty (faktura, rachunek).
a) Jeśli kwota na dowodach zakupu / zapłaty dokumentującej wydatki jest wyższa niż maksymalna
kwota przyznanego w decyzji stypendium refundacja poniesionych przez rodzinę kosztów następuje
do wysokości kwoty określonej w decyzji .
b) W przypadku gdy dostarczone dowody zakupu/zapłaty , stanowią kwotę niższą niż kwota przyznana w decyzji - refundacji dokonuje się do łącznej
kwoty , która stanowi sumę zweryfikowanych dowodów zapłaty.
3) dokonanie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania następuje w formie gotówkowej
(refundację) poniesionych przez rodzinę kosztów, po
przedłożeniu organowi przyznającemu stypendium
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dowodu zakupu / zapłaty (faktura, rachunek, bilet miesięczny ).
a) Jeśli kwota na dowodach zakupu lub zapłaty dokumentującej wydatki związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania jest wyższa niż
maksymalna kwota przyznanego w decyzji stypendium refundacja poniesionych przez rodzinę kosztów następuje do wysokości kwoty określonej
w decyzji z uwzględnieniem wyłącznie dowodów
zapłaty za okres na jaki decyzja została przyznana.
b) W przypadku gdy dostarczone dowody zakupu/zapłaty ,za wskazany w decyzji okres stanowią
kwotę niższą niż kwota przyznana w decyzji - refundacji dokonuje się do łącznej kwoty , która stanowi
sumę zweryfikowanych dowodów zapłaty.
4) szczegółowe warunki realizacji świadczenia pieniężnego zostaną określone w decyzji przyznającej stypendium.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów imiennych faktur, rachunków , imiennych biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów
wpłaty potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.
3. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na
wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina,
teatru, zakup podręczników itp. należy udokumentować
na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego
przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez
danego ucznia.
4. W przypadku opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przyjmowane są oryginały dowody zakupu
/zapłaty wyłącznie za okres jaki jest wskazany w decyzji
przyznającej stypendium.
5. Rodzaje wydatków muszą konkretnie odnosić
się do załącznika nr 1 niniejszej uchwały – Lista wydatków kwalifikowanych do stypendiów i zasiłków szkolnych i muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości w stosunku do powszechnie występujących cen.
Wymagane jest także by np. plecak, obuwie, odzież itp.
miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”.
6. Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze
nieedukacyjnym np. : obuwie i odzież codziennego użytku w tym : kurtki, swetry, spodnie, spódnice, sukienki
,rajstopy, skarpety, bielizna osobista, czapki oraz wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny,
obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki
na płyty, śpiwory, namioty, rachunki za Internet z usługą
TVP itp.,
7. Dowody zakupu/zapłaty podlegają weryfikacji
dokonanych wydatków i w przypadku nie spełniania
w.w kryteriów nie będą uwzględniane przez organ przyznający stypendium
8. W przypadku gdy wnioskodawca nie dostarczy
w wyznaczonym terminie oryginałów dowodów zakupu/zapłaty wymienionych w ust. 5 i ust. 6 - stypendium
nie zostanie wypłacone.
9. Refundacja przyznanego świadczenia następuje
w poniższych okresach rozliczeniowych z zastrzeżeniem
ust. 14 i 15 :
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-do 30 lipca danego roku - za okres od stycznia do
czerwca danego roku
-do 23 grudnia danego roku - za okres od września do
grudnia danego roku .
10. Faktyczny okres przyznanego stypendium
określa organ przyznający świadczenie zgodnie z § 10
ust. 2 i ust. 3 niniejszego regulaminu .
11. Terminy realizacji stypendium mogą ulec
zmianie w zależności od terminu pozyskania środków
z budżetu państwa.
12. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym środki przepadają – nie podlegają kumulacji.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 18. 1.Rodzice ucznia otrzymującego stypendium
szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ,
który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka w przypadku gdy
dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
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4. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
5. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w szczególności w przypadku:
1) zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych,
2) zaprzestania nauki,
3) skreślenia z listy uczniów,
4) skierowania do jednostki opiekuńczo-wychowawczej
sprawującej nadzór i opiekę nad uczniem.
6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów
o postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji.
7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi
oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli
zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne
w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki
udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od
żądania takiego zwrotu.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek
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Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR V/38/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. nr 123. poz. 858) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się cenę za wodę dostarczoną
z wodociągu, stanowiącego własność Gminy IgołomiaWawrzeńczyce w wysokości: 3,16 zł (brutto) za 1m3
dostarczonej wody.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty abonamentowej na
jeden przyłącz wodociągowy w wysokości: 3,24 zł (brutto), bez względu na ilość pobranej wody, nawet
w przypadku całkowitego braku poboru wody.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy IgołomiaWawrzeńczyce Nr XXXV/299/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
01.04.2011r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Magazynie
Informacyjnym Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce „IGWA”
oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach
ogłoszeń w miejscowościach: Pobiednik Wielki, Pobied-

nik Mały, Tropiszów, Zofipole, Igołomia, Odwiśle,
Koźlica.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Gminy IgołomiaWawrzeńczyce z dnia 23.02.2011r.
w sprawie: ustalenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę
na
terenie
Gminy
IgołomiaWawrzeńczyce.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/38/2011
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie, z którą opłata za 1 m3 wody
pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
stanowiących własność Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
wynosić będzie: 3,16zł (brutto) Stawka zawarta w taryfie
za 1m3 wynika ze zmiany ceny wody dostarczanej do
gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz
z planowanych i uzasadnionych rocznych kosztów
utrzymania i eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę
na
terenie
gminy
IgołomiaWawrzeńczyce.
Przewodniczący Rady
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot
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UCHWAŁA NR VI/9/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) rada Gminy Kozłów uchwala
co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Kozłów uchwalonym
Uchwałą nr VI/7/2003 Rady Gminy w Kozłowie z dnia
29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Kozłów ( Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego z 2003 roku Nr 184, poz.2309 z późniejszymi
zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:" 3.
W sesji mogą uczestniczyć na polecenie Wójta Gminy
także inni pracownicy Urzędu Gminy i kierownicy jednostek organizacyjnych."
2. W § 27 ust. 2 otzrymuje brzmienie" 2. Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie obrad przez
osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim lub wy-

stąpieniami zakłócają przebieg obrad bądź naruszają
powagę sesji."
3. W § 36 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: " 8. Rejestrowanie obrazu i dźwięku z przebiegu obrad przez
osoby postronne możliwe jest po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącega Rady Gminy. Rejestrowanie obrazu i dźwięku przebiegu obrad odbywa się
w wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady lub Komisji miejscu na sali obrad i nie może zakłucać przebiegu sesji lub posiedzenia Komisji."
4. W § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Spośród
swoich członków Komisja na pierwszym posiedzeniu
wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji w razie nieobecności Przewodniczącego".
5. W § 51 skreśla się zdanie ostatnie.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek
871
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UCHWAŁA NR VI/11/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie oraz nadania jej statutu.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 17 ust. 4,
art. 58 ust. 1, 2, 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2,
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Szkołę
Podstawową Nr 1 w Kozłowie zwaną dalej Szkołą.

§ 3. Siedziba Szkoły znajduje się w budynku nr 303
w Kozłowie.
§ 4. Akt założycielski Szkoły stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Nadaje się Szkole Statut stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą od dnia 1 września 2011 r.

§ 2. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Kozłów.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/11/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Akt Założycielski Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie

sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 r. Szkołę
Podstawową Nr 1 w Kozłowie.

§ 3. Obwód Szkoły Podstawowej obejmować będzie następujące miejscowości: Kozłów, Wierzbica, Wolica, Bryzdzyn, Bogdanów, Kamionka, Rogów, Przybysławice, Kępie, Przysieka, Marcinowice, Karczowice.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

§ 2. Siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowi
znajduje się w budynku numer 303 w Kozłowie.

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/11/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Rozdział 1
Podstawa prawna statutu
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dziennik Ustaw nr 61z 2001 r., poz. 624 z późn. zm.).

Rozdział 2
Podstawowe informacje o Szkole
§ 1. 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1
w Kozłowie
2. Siedziba szkoły: Kozłów 303, 32-241 Kozłów
3. Ustalona nazwa używana jest przez Szkołę
w pełnym brzmieniu.
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Na pieczęciach i stemplach może być używany
skrót nazwy.
§ 2. 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie jest
sześcioletnią publiczną szkołą podstawową; świadectwo
jej ukończenia uprawnia do kontynuowania nauki
w gimnazjum.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kozłów.
3. Organem sprawującym nad Szkołą nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
4. Nauka dla uczniów jest bezpłatna. Rodzice
uczniów mogą przekazywać dobrowolne wpłaty na
potrzeby Szkoły i poprawę warunków kształcenia własnych dzieci.
§ 3. 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej
Szkoły regulują odrębne przepisy.
§ 4. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. Szkole – oznacza to Szkołę Podstawową 1 w
Kozłowie
2. Gminie – oznacza to Gminę Kozłów
3. Kuratorze – oznacza to Małopolskiego Kuratora
Oświaty
4. Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie
5. Radzie Pedagogicznej – oznacza to Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie
6. Samorządzie Uczniowskim – oznacza to Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie
7. Radzie Rodziców – oznacza to Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
Rozdział 3
Cele i zadania Szkoły
§ 5. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające
z ustawy o systemie oświaty oraz z przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o nią.
2. Szkoła realizuje cele dydaktyczne zawarte
w programach nauczania dopuszczonych do użytku
szkolnego przez MEN lub w innych programach opartych na podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla sześcioletniej szkoły podstawowej.
3. Szkoła realizuje cele wychowawcze zawarte
w programie wychowawczym i profilaktycznym Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
4. Szkoła realizuje cele opiekuńcze zawarte
w ustawie o systemie oświaty oraz w innych obowiązujących przepisach prawa, wypełniając wynikające z nich
zadania dostosowane do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, a w szczególności:
a) zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi
w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, wycieczek oraz innych zajęć wynikających z planu dydaktycznowychowawczego Szkoły,
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b) prowadzi świetlicę szkolną; dni i godziny pracy
świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska,
wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy
przez rodziców uczniów,
c) zapewnia opiekę pedagoga szkolnego, którego zakres obowiązków wyznacza dyrektor szkoły,
d) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, opieką społeczną
i innymi instytucjami.
§ 6. 1. Głównym zadaniem szkoły jest dążenie do
wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności:
a) umożliwianie dzieciom poznania świata w jego
jedności i złożoności,
b) wspomaganie samodzielnego uczenia się,
c) inspirowanie do wyrażania własnych myśli
i przeżyć,
d) rozbudzanie zainteresowań uczniów,
e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
f) rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna
w świecie,
g) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania
o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
h) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,
i) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju
fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
2. Działalność edukacyjną Szkoły określają:
a) szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny
zestaw podręczników;
b) program wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
c) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym.
3. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole są obowiązani
do realizacji programu wychowawczego Szkoły oraz
szkolnego programu profilaktyki.
Rozdział 4
Zadania dydaktyczne Szkoły
§ 7. 1. Głównym zadaniem dydaktycznym Szkoły
jest pełna realizacja celów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
2. Szkoła wspomaga uczniów w procesie dydaktycznym, w szczególności poprzez:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

inspirowanie ich do samodzielnej, twórczej pracy,
stosowanie metod aktywizujących,
propagowanie czytelnictwa,
stosowanie indywidualizacji wymagań,
pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym,
wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci mających trudności w nauce,
g) organizowanie zajęć z terapii pedagogicznej.
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Rozdział 5
Zadania wychowawcze szkoły

6. Wejście do Szkoły jest objęte monitoringiem
wizyjnym.

§ 8. 1. Szkoła tworzy środowisko wychowawcze
sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia poprzez:

7. W celu integracji działań wszystkich podmiotów
szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa w Szkole powołuje się koordynatora do spraw
bezpieczeństwa, który ma obowiązek w szczególności:

a) rozwijanie umiejętności akceptacji samego siebie;
b) wdrażanie do samooceny i samodyscypliny;
c) pielęgnowanie wrażliwości, empatii oraz chęci niesienia pomocy innym;
d) kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia
i higieny osobistej;
e) przestrzeganie zasad kultury osobistej;
f) budzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
g) pielęgnowanie tradycji rodzinnych;
h) umacnianie autorytetu rodziny;
i) kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej;
j) pielęgnowanie tradycji szkolnych;
k) wdrażanie idei samorządności;
l) budzenie aktywności społecznej;
m) umacnianie koleżeństwa, przyjaźni i wzajemnego
szacunku;
n) wdrażanie do respektowania prawa;
o) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności
lokalnej;
p) poznawanie walorów środowiska naturalnego i kształtowanie umiejętności korzystania z jego dóbr.
2. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z porad
pedagoga lub psychologa.
Rozdział 6
Zadania opiekuńcze szkoły
§ 9. 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzez:
a) stały plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, opracowany z uwzględnieniem zasad higieny pracy
umysłowej;
b) opiekę w czasie zajęć w bibliotece i świetlicy szkolnej;
c) organizowanie zastępstw w czasie nieobecności
nauczyciela;
d) organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie
przerw międzylekcyjnych
e) zakaz opuszczania Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pielęgniarską.

a) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych we współpracy z organami szkoły,
b) organizowanie kampanii informacyjnych, publikacji, szkoleń Rady Pedagogicznej,
c) włączanie się w pedagogizację rodziców,
d) opracowywanie procedur reagowania na zjawiska
niepożądane w szkole wynikające z potrzeb Szkoły
i uczestnictwo w ich ewaluacji,
e) zbieranie informacji o sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu w Szkole i poza nią, formułowanie
wniosków, przedstawianie ich organom Szkoły,
podejmowanie stosownych działań,
f) wypełnianie innych obowiązków wyznaczonych
przez Dyrektora.
8. Szkoła zapewnia możliwość spożywania posiłku
za odpłatnością.
Rozdział 7
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami
uczniów
§ 10. 1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów
w zakresie kształcenia i wychowania.
2. Organizatorem współpracy z rodzicami uczniów
jest wychowawca klasy.
3. Nauczyciele udzielają rodzicom wszystkich informacji dotyczących dziecka, związanych z jego pobytem w szkole, nauką i zachowaniem.
4. Rodzice współpracują ze Szkołą, udzielając nauczycielom wszelkich informacji dotyczących dziecka
z prawem do zachowania dyskrecji.
5. Szkoła zapewnia rodzicom uczniów kontakt poprzez:
a) zebrania rodzicielskie, których roczny harmonogram udostępniany jest rodzicom na początku roku
szkolnego,
b) konsultacje z nauczycielami, , których roczny harmonogram udostępniany jest rodzicom na początku roku szkolnego,
c) indywidualne rozmowy z nauczycielami,
d) imprezy integracyjne.

3. Szkoła zapewnia uczniom z rodzin najuboższych
pomoc materialną w miarę możliwości organizacyjnych
i finansowych.

6. Rodzice mają obowiązek
w zebraniach rodzicielskich.

4. Szkoła zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją poprzez:

7. Rodzice mają prawo wystąpić do Dyrektora
z wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy.

a) realizację programów profilaktycznych,
b) kontakt z pedagogiem szkolnym,
c) udział w warsztatach, akcjach profilaktycznych organizowanych zgodnie z planem profilaktycznym,

8. Rodzice mają prawo do działania w strukturach
Rady Rodziców.

5. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
uczniom na terenie Szkoły o wpuszczaniu osób trzecich
do budynku decydują osoby upoważnione do tego przez
Dyrektora.

uczestniczenia

Rozdział 8
Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki
§ 11. Brak treści
1. Za bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki odpowiedzialny jest Dyrektor, który określa zakres obo-
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wiązków każdego pracownika oraz odpowiada za właściwy stan urządzeń przeciwpożarowych.

§ 15. 1. W salach lekcyjnych powinny być zapewnione określone przepisami warunki termiczne.

§ 12. 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi
w Szkole sprawują:

2. W przypadku niemożności spełnienia tych warunków, Dyrektor zawiesza czasowo zajęcia szkolne,
powiadamiając organ prowadzący szkołę.

a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
b) przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw – nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z harmonogramem.
2. Obowiązki związane z zapewnieniem uczniom
opieki obejmują również:
a) sprawdzenie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego w dziennikach
zajęć,
b) sprowadzenie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej oraz oddanie pod opiekę nauczycieli świetlicy uczniów tam zapisanych,
c) sprawdzenie przez wychowawców klas I-III, czy
wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie
z oświadczeniami rodziców,
d) aktywne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych,
e) reagowanie na przypadki zachowań agresywnych
lub niebezpiecznych,
f) powiadamianie referenta ds. administracyjno-gospodarczych o wszelkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu szkolnego, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych
przez Szkołę, sprawują nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.
5. Szkoła dąży do objęcia uczniów ochroną ubezpieczeniową przed skutkami zdarzeń losowych lub nieszczęśliwych wypadków.
6.
Rodzice
uczniów,
którzy
rezygnują
z ubezpieczenia dziecka za pośrednictwem szkoły, składają odpowiednie oświadczenia, które przechowywane
są w sekretariacie szkoły.
7. Nauczyciele w przypadku wyjść poza szkołę mają prawo pozostawienia na terenie szkoły ucznia, który
nie ma zawartego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nauczyciel nie może liczyć na
wsparcie materialne szkoły, jeśli podczas prowadzonych
przez niego zajęć poza szkołą uczeń nieubezpieczony
ulegnie wypadkowi.
§ 13. 1. Dyrektor Szkoły organizuje dla pracowników Szkoły różne formy szkolenia w zakresie BHP, zapoznając ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami
i wytycznymi w tym zakresie.
§ 14. 1. Budynek Szkoły, pomieszczenia oraz przylegające do niego tereny i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym zasadom bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz posiadać wyposażenie przeciwpożarowe
zgodne z przepisami.
2. Urządzenia sanitarne powinny znajdować się
w stanie pełnej sprawności technicznej i być utrzymane
w czystości.

§ 16. 1. Dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia
szkolne za zgodą organu prowadzącego w następujących przypadkach:
a) gdy nie jest w stanie zapewnić określonych przepisami warunków termicznych w salach lekcyjnych,
b) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie
21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających
zawieszenie zajęć wynosiła (–15) stopni Celsjusza
lub była niższa,
c) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk
żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.
§ 17. 1. W wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i stosowne
instrukcje.
§ 18. 1. W salach lekcyjnych wywieszone są w widocznym miejscu regulaminy porządkowe określające
zasady BHP.
DZIAŁ II
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 19. 1. Organami Szkoły są:
a)
b)
c)
d)

Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

2. Każdy z organów Szkoły ma zapewnione warunki do swobodnego działania i podejmowania decyzji
w zakresie nadanych mu kompetencji, zapewniony bieżący przepływ informacji o planowanych i podejmowanych działaniach.
Rozdział 1
Dyrektor Szkoły
§ 20. 1. Zadaniem Dyrektora Szkoły jest kierowanie
placówką, a w szczególności:
a) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz;
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
c) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie
warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych
w ramach jej kompetencji stanowiących;
e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły; zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej, gospodarczej obsługi
Szkoły;
f) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez Szkołę;
g) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
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h) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk
pedagogicznych;
i) organizowanie sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego w Szkole;
j) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy; stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników
niebędących
nauczycielami.
Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników Szkoły;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
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b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Szkoły,
c) przedstawione przez Dyrektora kandydatury na stanowiska kierownicze w Szkole,
d) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
e) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
f) kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych.
8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia.

Rozdział 2
Rada Pedagogiczna

9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

§ 21. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, której
działalność reguluje Regulamin Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.

10. Uchwały Rady Pedagogiczne są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor
i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, bez względu
na wymiar zatrudnienia. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą
lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Szkoły.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane
przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania
mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej
działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
Rozdział 3
Rada Rodziców
§ 22. 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca
reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa
o systemie oświaty.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym
przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału,
4. W wyborach, o których mowa w punkcie 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem
Szkoły i określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do
rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do
Rady Rodziców szkoły.
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7. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest
samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz organizacjami i instytucjami.
8. Rada Rodziców wspiera działalność statutową
szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania
środków oraz sposób ich rozliczenia określa regulamin.
9. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:
a) pomoc w doskonaleniu i organizacji pracy szkoły,
b) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami
pracy,
c) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole,
d) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,
e) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
f) występowanie do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,
g) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
h) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
programów działania szkoły w zakresie wychowania oraz profilaktyki,
i) opiniowanie programu oraz harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
o którym mowa w art. 34 ust. 2 USO,
j) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
k) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników,
l) występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej, Rady Szkoły, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego.
Rozdział 4
Samorząd Uczniowski
§ 23. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą reprezentanci
społeczności uczniowskiej. Zasady wyboru członków
samorządu zawarte są w załączonym Regulaminie Działalności Samorządu Uczniowskiego, który nie może być
sprzeczny z niniejszym statutem.
3. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi
i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich
sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów
w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem
własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
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e) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Rozdział 5
Współpraca pomiędzy organami Szkoły
§ 24. 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:
a) organa szkoły planują swoją działalność na rok
szkolny. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości do Dyrektora Szkoły,
b) każdy organ szkoły, po analizie planów działania
pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając
kompetencji organu uprawnionego
c) organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane
lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
d) uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte
w ramach ich kompetencji podaje się do ogólnej
wiadomości w szkole,
2. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły:
a) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów –
z wyjątkiem tych posiedzeń Rady Pedagogicznej,
gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady
zgodnie z art. 43 ustawy o systemie oświaty,
b) przewodniczący organów informują się nawzajem
o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
3. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie:
a) przewodniczący organów szkoły,
b) po jednym przedstawicielu organów, ewentualnie
mediator, negocjator.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze
uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego
(ewentualnie sprawującego nadzór pedagogiczny). Czas
pracy komisji nie może przekroczyć dwóch tygodni.
5. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy
w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.
6. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół,
pod którym podpisują się wszyscy obecni.
7. Członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego komisji i protokolanta. Funkcji tych
nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.
8. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich
organów szkoły.
DZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Rozdział 1
Zasady funkcjonowania Szkoły
§ 25. 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
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a) plan pracy Szkoły,
b) arkusz organizacji pracy Szkoły,
c) tygodniowy rozkład zajęć.
§ 26. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć
dydaktyczno - wychowawczych przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 27. 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji
Szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem
planu finansowego Szkoły i planu nauczania.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się
w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie
z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin
zajęć dydaktycznych, w tym kół zainteresowań i innych
zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, liczbę nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego,
przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy
dany arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia przez
nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
3. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
Dyrektor opracowuje aneks do arkusza organizacji Szkoły i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Szkołę.
4. Arkusz organizacji Szkoły, po zaopiniowaniu go
przez Radę Pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący.
§ 28. 1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności
podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor
a zatwierdza – po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę
Rodziców – Rada Pedagogiczna.
§ 29. 1. Organizację stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez
Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy oraz potrzeb rozwojowych uczniów.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach IIII wyznacza nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując
ogólny
tygodniowy
czas
zajęć
ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 30. 1. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji
planu finansowego określają odrębne przepisy.
Rozdział 2
Formy prowadzonej działalności dydaktyczno –
wychowawczej
§ 31. 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie
klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie 30-60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie lekcji).
3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – dziesięciominutowe
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oraz tzw. duże przerwy (obiadowe), z których przynajmniej jedna trwa dwadzieścia minut.
§ 32. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku
szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów dla danej klasy.
2. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich
zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia
optymalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dokonane są podziały oddziałów na grupy.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach
z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących
powyżej 24 uczniów.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IVVI prowadzone są w grupach 12 – 26 uczniów.
5. Przy podejmowaniu decyzji o podziale oddziałów na grupy należy uwzględnić zasady wynikające
z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania
oraz wysokości środków finansowych posiadanych
przez Szkołę.
§ 33. 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków
finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 12
uczniów. Liczba uczestników zajęć terapii korekcyjnokompensacyjnej nie powinna przekraczać 5 uczniów.
Rozdział 3
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
§ 34. 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 35. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
d) wspieraniu ucznia wybitnie uzdolnionego,
e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
f) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wycho-wawczego
Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
g) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach
wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
h) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu
wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności
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w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom,
i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych,
j) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
d) innymi placówkami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny i dzieci.
§ 36. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w Szkole może być udzielana na wniosek:
a) ucznia,
b) rodziców,
c) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego
ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
d) pedagoga,
e) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej.
§ 37. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w szkole jest organizowana w szczególności w formie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
porad dla uczniów,
porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i korekcyjnokompensacyjnymi wymaga zgody rodziców.
§ 38. 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia
w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela
właściwych zajęć edukacyjnych.
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje
się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie
osiągnięć wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie
w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników
zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za
zgodą organu prowadzącego, zajęcia specjalistyczne
mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 39. 1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktycznowyrównawczymi lub korekcyjno - kompensacyjnymi
decyduje Dyrektor szkoły.
2. Udział ucznia w zajęciach, o których mowa
w ust. 1, trwa do czasu zlikwidowania opóźnień
w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia
ucznia daną formą opieki.
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§ 40. 1. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli
oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają,
w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni nauczyciele
posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
2. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje
się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
3. Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb:
pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
§ 41. 1. W szkole może być zatrudniony pedagog.
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
b) określanie form i sposobów udzielania uczniom,
w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,
d) podejmowanie
działań
profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły oraz Programu Profilaktycznego
w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli,
e) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych
nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktycznego,
f) wspieranie zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale w zakresie uzgadniania jednolitego
sposobu postępowania z uczniami, w szczególności
ze specyficznymi potrzebami,
g) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy
materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Rozdział 4
Świetlica szkolna
§ 42. 1. Pozalekcyjną formą wychowawczoopiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.
2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie,
którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców czy też
oczekiwania na odwóz muszą dłużej przebywać w Szkole, a w szczególności uczniowie klas I-III.
§ 43. 1. Do zadań świetlicy należy:
a) opieka nad uczniami,
b) rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności
uczniów,
c) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
d) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych
form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
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e) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze,
organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
f) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości
o zdrowie,
g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci,
h) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.
§ 44. 1. Świetlica prowadzi następującą dokumentację:
a)
b)
c)
d)

roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
tygodniowy rozkład zajęć,
dziennik zajęć wychowawczych,
karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
§ 45. 1. Zajęcia w świetlicy prowadzą wychowawcy.
§ 46. 1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:

a) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem
i tygodniowym rozkładem zajęć,
b) sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom
stwarzającym możliwość zagrożenia życia i zdrowia
dziecka,
c) dbanie o estetyczny wygląd sali,
d) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia
świetlicy i zachowania czystości,
e) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas
i rodzicami,
f) opracowanie planu pracy,
g) prowadzenie dokumentacji.
§ 47. 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25.
2. Czas pracy świetlicy określa harmonogram
ustalony przez Dyrektora szkoły, zgodnie z potrzebami
uczniów i rodziców.
§ 48. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość
i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego
ciepłego posiłku w stołówce szkolnej (obiad).
2. Odpłatność za korzystanie z obiadów ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.
3. Z odpłatności za obiady mogą być zwolnieni
uczniowie żyjący w trudnych warunkach materialnych,
jeżeli koszt ich obiadów pokrywają instytucje społeczne
(GOPS, PCK) lub inne osoby fizyczne lub prawne.
4. Jeżeli Szkoła posiada w budżecie środki, może
częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za obiady
uczniów żyjących w trudnych warunkach materialnych.
Decyzję o zwolnieniu z odpłatności podejmuje Dyrektor
Szkoły na wiosek rodziców ucznia lub wychowawcy
klasy.
Rozdział 5
Biblioteka szkolna
§ 49. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną
służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:

a)
b)
c)
d)
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uczniowie,
nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
rodzice,
inne osoby – za zgodą dyrektora.
§ 50. 1. Zadaniem biblioteki jest:

a) współuczestnictwo w realizacji treści programowych
wszystkich
przedmiotów
nauczanych
w Szkole oraz edukacji czytelniczej i medialnej,
b) uczenie metod korzystania z różnych źródeł informacji,
c) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań
czytelniczych,
d) uczestnictwo w rozwijaniu życia kulturalnego
uczniów.
§ 51. 1. Pracownikiem biblioteki jest nauczycielbibliotekarz, który jest członkiem Rady Pedagogicznej.
§ 52. 1. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi działalność pedagogiczno-dydaktyczną i organizacyjno-administracyjną.
§ 53. 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych,
c) informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych
nowościach wydawniczych,
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
e) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej uczniów,
f) informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa
uczniów oraz przygotowanie sprawozdania z działalności biblioteki (2 razy w roku),
g) opieka i inspirowanie aktywu bibliotecznego,
h) organizowanie imprez czytelniczych,
i) gromadzenie zbiorów,
j) ewidencja zbiorów,
k) selekcja i konserwowanie zbiorów,
l) organizacja warsztatu informacyjnego,
m)
opracowanie harmonogramu zajęć przysposobienia czytelniczego,
n) prowadzenie lekcji bibliotecznych,
o) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
p) współpraca z innymi bibliotekami.
§ 54. 1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan
majątkowy i dokumentację biblioteki.
§ 55. 1. W celu realizacji zadań nauczyciel bibliotekarz powinien posiadać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

roczny plan pracy biblioteki,
dziennik pracy,
sprawozdania z pracy,
księgi inwentarzowe zbiorów i dowody wpływów,
protokoły skontrum,
protokoły selekcji zbiorów i rejestry ubytków,
kartotekę kart wypożyczeń,

§ 56. 1. Jednostka zajęć bibliotecznych nauczyciela
bibliotekarza wynosi 60 minut.
§ 57. 1. Nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor.
§ 58. 1. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor,
dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć
w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
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DZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe
§ 59. Brak treści
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników
Szkoły oraz zasady ich wynagrodzenia określają odrębne przepisy.
Rozdział 2
Zakres zadań nauczycieli
§ 60. 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktycznowychowawczą i opiekuńczą zgodnie z organizacją pracy
szkoły zatwierdzoną przez organ prowadzący oraz są
odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy.
2. Do obowiązków nauczycieli należy:
a) zapewnienie możliwości rozwoju indywidualnego
ucznia, dbałość o jego poczucie godności i podmiotowości,
b) zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia powierzonych ich opiece uczniów w czasie lekcji, zajęć
pozalekcyjnych, podczas przerw oraz zorganizowanych wyjść poza teren szkoły,
c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu
lekcyjnego,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich
zdolności oraz zainteresowań,
e) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych;
f) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie wiedzy merytorycznej i kwalifikacji zawodowych,
g) dbałość o estetyczny wygląd przydzielonej sali lekcyjnej,
h) zabezpieczanie pomocy dydaktycznych i sprzętu
szkolnego,
i) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
j) przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i innych organizowanych w szkole i poza
szkołą,
k) wdrażanie uczniów do przestrzegania higieny osobistej oraz czystości i porządku w miejscach,
w których przebywają.
§ 61. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym
oddziale tworzą zespół, do zadań którego należy:
a) organizowanie współpracy dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
b) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
c) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
d) uzgadnianie spójnego sposobu postępowania wobec uczniów ze specyficznymi problemami.
2. Nauczyciele, w celu doskonalenia warsztatu,
pracują w następujących zespołach przedmiotowych:
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a) nauczycieli kształcenia zintegrowanego,
b) nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
c) nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
3. Pracą zespołu kieruje lider zespołu, wybierany
na 1 rok na pierwszym zebraniu zespołu poprzez jawne
głosowanie wszystkich jego członków.
4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:
a) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego;
b) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów
nauczania;
c) organizowanie konkursów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych;
d) przeprowadzanie sprawdzianów stopnia opanowania wiedzy i umiejętności uczniów.
§ 62. 1. W celu realizacji zadań wynikających
z planu pracy Szkoły Dyrektor powołuje spośród nauczycieli zespoły zadaniowe.
2. Pracami zespołu zadaniowego kieruje powołany
przez Dyrektora przewodniczący.
Rozdział 3
Zadania wychowawcy
§ 63. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej zakłada się, że nauczyciel wychowawca
opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami przydzielonego oddziału, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój
ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania
do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
b) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań powinien:
a) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) stworzyć odpowiednią atmosferę w klasie, opartą
na życzliwości,
c) wspomagać uczniów z niepowodzeniami szkolnymi
poprzez organizowanie różnych form pomocy,
d) uczyć współżycia i współdziałania w zespole,
e) planować i organizować wspólnie z rodzicami
i uczniami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski,
f) realizować zadania wynikające z planu pracy wychowawcy klasowego tworzonego w oparciu
o program i plan wychowawczy szkoły,
g) współpracować z nauczycielami uczącymi w jego
wychowawczej klasie w celu koordynacji działań
wychowawczych wobec ogółu uczniów i jednostki,
h) utrzymywać kontakty z rodzicami w celu poznania
i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich
dzieci,
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i) aktywizować rodziców w pracy na rzecz klasy
i szkoły,
j) współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.

2. Ewidencję obowiązku szkolnego prowadzi sekretariat Szkoły.

5. Wychowawca jest głównym mediatorem
w zaistniałych konfliktach pomiędzy nauczycielami
i uczniami oraz nauczycielami i rodzicami.

4. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega
sankcjom ustalonym przez Szkołę do wszczęcia egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji włącznie. Sankcje dyrektora obejmują:

6. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach (częstej
lub długotrwałej absencji uniemożliwiającej systematyczne oddziaływanie wychowawcze) lub z innych uzasadnionych przyczyn, np. na wniosek rodziców, może
odwołać nauczyciela z pełnienia funkcji wychowawcy
klasowego.
7. Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie wychowawcy po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego oraz
konsultacji z zainteresowanym wychowawcą.
8. Zakres obowiązków wychowawcy klasowego
dotyczący spraw związanych z oceną pracy uczniów
i oceną ich zachowania określają szczegółowo wewnątrzszkolne zasady oceniania.
Rozdział 4
Inni pracownicy szkoły
§ 64. 1. W szkole są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi, których zadaniem jest m.in. stwarzanie warunków do bezpiecznego i zgodnego z zasadami
higieny funkcjonowania Szkoły.
2. Wszyscy wyżej wymienieni pracownicy Szkoły
mają obowiązek:
a) życzliwie i podmiotowo traktować dzieci,
b) informować nauczycieli o zauważonych sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
c) wspomagać nauczycieli w wykonywaniu ich zadań
związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa,
d) udzielać pomocy na prośbę nauczyciela –
w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
3. Zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa Dyrektor Szkoły.
DZIAŁ V
UCZNIOWIE I ICH RODZICE
Rozdział 1
Zasady rekrutacji uczniów
§ 65. 1. Uczniami Szkoły są dzieci w wieku określonym w ustawie o systemie oświaty.
2. Do Szkoły z urzędu zapisywane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód szkoły określa
organ prowadzący.
3. Na wniosek rodziców do szkoły mogą być zapisane dzieci spoza obwodu, jeśli w odpowiednim oddziale są wolne miejsca.
§ 66. 1. Uczeń zapisany do szkoły podlega obowiązkowi szkolnemu. Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę
spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły.

3. Spełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia
może odbywać się również:
a) poprzez nauczanie indywidualne,
b) poza systemem klasowo-lekcyjnym.

a) upomnienie rodziców ucznia niespełniającego
obowiązku szkolnego,
b) informację o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
c) informację o skierowaniu wniosku o ustanowienie
nadzoru kuratorskiego nad rodziną do Sądu Rodzinnego.
Rozdział 2
Prawa i obowiązki uczniów
§ 67. 1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole,
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktycznowychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
f) pomocy w wypadku trudności w nauce w formie
uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz bezpośredniego kontaktu z nauczycielem,
g) porad pedagoga oraz wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z zasobów szkoły określają
stosowne regulaminy,
i) zrzeszania się i działania w organizacjach istniejących na terenie szkoły,
j) wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu uczniowskiego,
k) korzystania z doraźnej pomocy materialnej i rzeczowej w przypadkach szczególnych, organizowanej przez szkołę we współpracy z instytucjami
wspierającymi,
l) uczestniczenia
w konkursach
przedmiotowych
i innych organizowanych w szkole i poza szkołą.
§ 68. 1. Obowiązki ucznia:
a) dotyczące udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania
się w ich trakcie polegają na:
-obecności na zajęciach rozumianej, jako realizacja
obowiązku szkolnego,
-odrabianiu zadawanych przez nauczyciela prac,
-prowadzeniu zeszytu przedmiotowego w sposób
wskazany przez nauczyciela,
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-przynoszenia na zajęcia podręczników, pomocy
i materiałów wskazanych przez nauczyciela,
-zachowaniu umożliwiającym sobie i innym pełne
uczestnictwo w zajęciach;
b) związane z usprawiedliwieniami nieobecności na
zajęciach edukacyjnych oraz z zwolnieniami z tychże zajęć:
-obowiązuje usprawiedliwienie w formie pisemnej
zawierające datę, przyczynę nieobecności oraz
podpis rodziców (opiekunów prawnych) lub innych uprawnionych osób złożone nie później niż
7 dni po powrocie z nieobecności,
-usprawiedliwienie niespełniające powyższych warunków nie będzie uwzględniane,
-usprawiedliwienie, którego treść jest niezgodna lub
sprzeczna ze stwierdzonym stanem faktycznym,
również nie zostanie uwzględnione,
-uczeń oddaje nauczycielowi (wychowawcy) zwolnienie w formie pisemnej lub jest zwalniany osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych);
c) dotyczące dbania o schludny wygląd oraz noszenia
odpowiedniego stroju:
-uczeń na terenie szkoły nosi strój schludny o stonowanych kolorach.
-W czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje
strój galowy (biała bluzka/koszula i spódnica/spodnie w kolorze czarnym lub granatowym.
-uczeń na terenie szkoły nie nosi biżuterii;
d) dotyczące warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły oraz podczas wyjść:
-obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły z pominięciem przypadków szczególnych
po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły (wtedy telefon zostaje zdeponowany w sekretariacie szkoły),
-nieprzestrzeganie wskazanych wyżej warunków powoduje odebranie urządzenia elektronicznego
lub telefonu komórkowego przez nauczyciela po
uprzednim wyłączeniu lub wyjęciu karty SIM;
urządzenia elektroniczne i telefony komórkowe
wydawane są rodzicom wraz dotyczące właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:
-uczeń ma obowiązek przestrzegać norm i zasad powszechnie uznanych i obowiązujących w życiu
społecznym.
2. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować
szkołę w każdym miejscu i czasie.
§ 69. 1. Za szczególne osiągnięcia uczeń może być
nagradzany, zaś za rażące naruszenie postanowień
obowiązujących regulaminów i zarządzeń może być
ukarany na zasadach i w trybie określonym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
Rozdział 3
Prawa i obowiązki rodziców uczniów
§ 70. 1. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych dotyczących dzieci,
b) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji
na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce,
c) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
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d) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły,
e) uczestniczenia w lekcjach otwartych, uroczystościach i imprezach szkolnych.
§ 71. 1. Rodzice mają obowiązek:
a) zapewnić dziecku warunki umożliwiające mu przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
b) dopilnować, aby dziecko regularnie uczestniczyło
w zajęciach szkolnych, utrzymywać bieżący kontakt
ze szkołą; uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich
zgodnie z terminarzem ustalonym przez dyrektora
szkoły.
DZIAŁ VI
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 72. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące ważną częścią procesu uczenia się i nauczania, polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniająh
tę podstawę.
§ 73. 1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na
bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności
ucznia.
3. Nauczyciel stosuje wszelkie dostępne sposoby
oceniania wspomagającego, tj. obserwuje ucznia i jego
pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac uczniowskich
i motywuje do dalszych wysiłków.
4. Ocenie szkolnej podlega przyrost wiedzy
i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych.
5. Ocena nie jest nagrodą ani karą, a jedynie
obiektywną informacją o postępach ucznia.
6. Każda ocena jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela.
7. Ocenianie ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach
w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów
w nauce i zachowaniu;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
8. Nauczyciel służy radą i pomocą uczniom i ich
rodzicom w celu usprawnienia osiągnięć i postępów
w nauce.
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9. Uczniowie dysfunkcyjni są oceniani zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Szczegółowe zasady oceniania uczniów dysfunkcyjnych
są zawarte w przedmiotowych zasadach oceniania.
Rozdział 2
Częstotliwość oceniania
§ 74. 1. Uczniowie klas I – VI podlegają klasyfikacji
dwa razy w roku szkolnym:
a) ocena śródroczna – styczeń/luty danego roku
szkolnego,
b) ocena roczna – czerwiec danego roku szkolnego.
Rozdział 3
Zasady oceniania w klasach I – III
§ 75. 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
2. Ocena opisowa jest informacją o postępach
ucznia, jego wkładzie pracy we własny rozwój.
§ 76. 1. W celu właściwego informowania rodziców
i uczniów o osiągnięciach, postępach i rozwoju dziecka
ustala się następujące bieżące oceny wspomagające,
wyrażone poziomami osiągnięć:
a)
b)
c)
d)
e)

poziom szósty (6)
poziom piąty (5)
poziom czwarty (4)
poziom trzeci (3)
poziom drugi (2)

§ 77. 1. Uczeń jest oceniony pozytywnie, gdy jego
poziom osiągnięć z poszczególnych edukacji jest wyższy
niż poziom drugi (2).
2. Uczeń jest oceniony negatywnie, gdy stan jego
osiągnięć z poszczególnych edukacji jest na poziomie
drugim (2) lub poniżej.
§ 78. 1. Ustala się następujące kryteria ocen
uczniów klas I – III:
a) poziom szósty (6) osiąga uczeń, który:
-samodzielnie i twórczo rozwiązuje nowe problemy
i zadania,
-wykazuje szczególną aktywność na zajęciach, jest badawczy, odkrywczy i twórczy,
-systematycznie i samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł
wiedzy,
-jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się
większą dojrzałością niż pozostałych uczniów
w klasie,
b) poziom piąty (5) osiąga uczeń, który:
-aktywnie uczestniczy w zajęciach,
-jego postępy i osiągnięcia pozwalają na sprawne zastosowanie posiadanych umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) poziom czwarty (4) osiąga uczeń, który:
-sporadycznie jest aktywny na zajęciach,
-jego osiągnięcia i postępy pozwalają na samodzielne
rozwiązywanie typowych zadań i problemów
o średnim stopniu trudności,
d) poziom trzeci (3) osiąga uczeń, który:
-nie wykazuje aktywności na zajęciach,
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-jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów o niewielkim stopniu
trudności, z pomocą nauczyciela,
-jego osiągnięcia pozwalają mu na podjęcie nauki
w klasie programowo wyższej,
e) poziom drugi (2) osiąga uczeń, którego poziom
osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.
§ 79. 1. Opisowa ocena śródroczna i roczna wynika
bezpośrednio z cząstkowych ocen wspomagających
(bieżących i comiesięcznych), uzyskanych przez ucznia
w ciągu półrocza lub całego roku szkolnego.
2. Na wspomagające oceny cząstkowe składają
się następujące elementy pracy ucznia:
a)
b)
c)
d)
e)

samodzielność i kreatywność,
zainteresowanie,
czytanie,
mówienie,

§ 80. 1. Sprawdzenie, omówienie i poprawa prac
odbywa się w ciągu siedmiu dni od daty ich napisania.
2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń
i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na bieżąco.
§ 81. 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców
(prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna
może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również
w ciągu roku szkolnego.
3. W przypadkach szczególnych uczeń klas I – III
nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię
psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).
Rozdział 4
Zasady szkolnego systemu oceniania w klasach IV – VI
§ 82. 1. W drugim etapie edukacyjnym (klasy IV –
VI) ocena wyrażana jest stopniem wg następującej skali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
§ 83. 1. Ogólne kryteria ocen w klasach IV – VI:

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-spełnia wymagania określone programem danego
przedmiotu, znacznie wykraczając poza program,
-odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą,
-samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
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-biegle posługuje się zdobytą wiedzą i doskonali
umiejętności praktyczne wynikające z programu
nauczania danej klasy,
-samodzielnie korzysta z dostępnych źródeł.
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-spełnia wymagania określone programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
-sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami,
-samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne
i praktyczne objęte programem nauczania,
-potrafi zastosować swoją wiedzę i umiejętności
w nowych sytuacjach edukacyjnych.
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-niecałkowicie spełnia wymagania objęte programem
nauczania w danej klasie,
-samodzielnie wykonuje typowe zadania edukacyjne.
d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-spełnia wymagania objęte programem nauczania
w stopniu pozwalającym mu wykonać typowe
zadania edukacyjne o średnim stopniu trudności,
-wykazuje chęć pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania
umiejętności,
e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował całkowicie wiedzy i umiejętności objętych wymaganiami programu nauczania danego
przedmiotu, lecz braki te nie przekreślają szansy
na realizowanie programu tego przedmiotu
w klasie następnej,
-chętnie wykonuje zadania edukacyjne o niewielkim
stopniu trudności przy pomocy nauczyciela
f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności objętych wymaganiami programu nauczania danego przedmiotu, a braki uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.
2. Ocenie cząstkowej i śródrocznej może towarzyszyć plus.
3. Kryteria ocen z plusem:
a) ocenę bardzo dobrą z plusem otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę celującą, ale nie zawsze
potrafi samodzielnie korzystać z dostępnych źródeł,
b) ocenę dobrą z plusem otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, ale nie zawsze
potrafi zastosować swoją wiedzę i umiejętności
w nowych sytuacjach edukacyjnych,
c) ocenę dostateczną plus otrzymuje uczeń, który
spełnia kryteria na ocenę dobrą, ale nie zawsze samodzielnie wykonuje typowe zadania edukacyjne,
d) ocenę dopuszczającą z plusem otrzymuje uczeń,
który spełnia kryteria na ocenę dostateczną, ale nie
wykazuje większych chęci pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności.
§ 84. 1. Bieżącej ocenie ucznia podlegają: wypowiedzi ustne, prace kontrolne, kartkówki, prace domowe, różne formy aktywności na lekcji.
§ 85. Prace kontrolne (klasówki) winny być zapowiadane tydzień wcześniej; nauczyciel w ciągu dwóch
tygodni powinien je sprawdzić i ocenić.
1. Prace kontrolne (klasówki) winny być zapowiadane tydzień wcześniej; nauczyciel w ciągu dwóch tygodni powinien je sprawdzić i ocenić.
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2. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli ucznia,
obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich
tematów lekcyjnych; kartkówka nie musi być zapowiadana.
3. W danej klasie można przeprowadzić jedną klasówkę w ciągu dnia; nie więcej niż trzy w tygodniu.
4. Wszystkie prace pisemne są do wglądu dla rodziców na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
5. Na okres świąt i weekendów nie są zadawane
prace pisemne.
Rozdział 5
Dokumentacja wychowawcy klasowego
§ 86. 1. Wychowawca klasowy gromadzi informacje
o uczniu w dzienniku klasowym, dzienniku elektronicznym, arkuszu ocen oraz w teczce wychowawcy klasowego.
§ 87. 1. Teczka wychowawcy klasowego zawiera:
a) karty
informacji
o osiągnięciach
i postępach
uczniów w nauce,
b) zeszyt informacji o uczniach.
Rozdział 6
Informowanie rodziców o osiągnięciach i postępach
uczniów
§ 88. 1. Nauczyciele na początku każdego roku
szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć
edukacyjnych,
wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§ 89. 1. W szkole jeden raz w miesiącu odbywają
się spotkania z rodzicami w formie:
a) konsultacji z nauczycielami lub
b) zebrań rodzicielskich.
§ 90. 1. Na zebraniach rodzicielskich i konsultacjach
udostępnia się rodzicom zawartość teczki wychowawcy
klasowego.
§ 91. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanych ocenach ródrocznych i rocznych minimum na dwa tygodnie przed klasyfikacją
śródroczną i roczną. Rodzice uczniów zagrożonych oceną niedostateczną winni potwierdzić własnoręcznym
podpisem fakt zapoznania się z przewidywaną oceną
dziecka miesiąc wcześniej.
Rozdział 7
Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne
§ 92. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa doty-
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czącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Uczeń, który w wyniku egzaminu poprawkowego otrzyma ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

§ 94. 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne
ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego
samego typu prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję
jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 95. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany
z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców, za zgodą Rady Pedagogicznej
4. Na pisemną prośbę ucznia lub rodziców ucznia
nieklasyfikowanego, Dyrektor szkoły w porozumieniu
z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu, uczniem
oraz jego rodzicami wyznacza termin egzaminu.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

5. Egzamin klasyfikacyjny semestralny przeprowadza się w pierwszym tygodniu po feriach zimowych
danego roku szkolnego, egzamin roczny – na tydzień
przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej
w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych
lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

§ 93. 1. Uczeń klasy czwartej, piątej lub szóstej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –
jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne
zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił
do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

7. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze
obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
8. Pytania egzaminacyjne (pisemne i ustne) ustala
egzaminator. Stopień trudności pytań powinien być
zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych w niniejszym dokumencie.
9. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu
klasyfikacyjnego komisja ustala stopień wg obowiązującej skali ocen.
10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna.
§ 96. 1. Wszelkie prace egzaminacyjne pozostają do
wglądu zdających oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na miejscu.
Rozdział 8
Sposób ustalania oceny zachowania
§ 97. 1. Zachowanie ucznia podlega ocenie.
2. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie
ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wyraża
opinię nauczycieli o spełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej oraz respektowaniu
zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych.
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3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie
§ 98. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności
szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz
innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza
nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
§ 99. 1. Wychowawca klasy na początku każdego
roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 100. 1. Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
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Rozdział 9
Ocena zachowania w klasach I - III

§ 104. 1. Ocena zachowania śródroczna i roczna jest
opisowa.
§ 105. 1. Ocena opisowa zachowania nie ma wpływu na ocenę osiągnięć i postępów ucznia oraz jego
promocję.
§ 106. 1. Opisowe oceny zachowania ustala wychowawca danej klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami.
§ 107. 1. Opisowa ocena zachowania ustalona przez
wychowawcę jest ostateczna.
§ 108. 1. Jako narzędzie pomocne przy sporządzaniu śródrocznych i rocznych ocen opisowych zachowania ustala się 13 aspektów zachowania:
a) stosuję się do poleceń nauczyciela,
b) na przerwach zachowuję się kulturalnie, (nie biegam),
c) panuję nad swoimi emocjami takimi jak: gniew,
kłótliwość, złość, agresja,
d) nie rozmawiam na zajęciach,
e) uważnie śledzę przebieg zajęć,
f) mam potrzebne pomoce,
g) odrabiam prace domowe,
h) umiem współpracować z kolegami,
i) słucham innych, nie przerywając im,
j) jestem uprzejmy wobec innych,
k) jestem punktualny,
l) bezpiecznie zachowuję się podczas wycieczek.

§ 101. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 109. 1. Wychowawca raz w miesiącu dokonuje
oceny zachowania ucznia, posługując się narzędziem
określonym w zasadach oceniania zachowania ustalonych przez poszczególnych wychowawców i stanowiących odrębny dokument.

§ 102. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykła większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 110. 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu
na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do
klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

§ 103. 1. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub jego zastępca, jako przewodniczący
komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. Ocena zachowania ustalona
przez komisję jest ostateczna.
3. Z prac komisji sporządza się protokół, który
podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

Rozdział 10
Skala ocen zachowania w klasach IV-VI

§ 111. 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia
30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych obowiązuje następująca skala
ocen zachowania:
-wzorowe
-bardzo dobre
-dobre
-poprawne
-nieodpowiednie
-naganne
Rozdział 11
Sposób ustalania oceny zachowania w klasach IV-VI
§ 112. 1. Przy ustalaniu oceny zachowania przyjmuje się następujący system punktowy:
a)
b)
c)
d)

wzorowe : powyżej 125 punktów,
bardzo dobre : 101 – 125 punktów,
dobre: 76 – 100 punktów,
poprawne: 51 – 75 punktów,
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e) nieodpowiednie: 25 – 50 punktów,
f) naganne: poniżej 25 punktów
§ 113. 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii:
a) nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
b) zespołu klasowego,
c) po wysłuchaniu samooceny ucznia.
§ 114. Informacje o zachowaniu ucznia powinny
być odnotowywane w zeszycie „Informacje o uczniach”.
§ 115. 1. Zachowanie ucznia podlega ocenie dwa
razy w roku.
2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca, uczeń i rodzice zawierają kontrakt określający
zobowiązania stron: ucznia, wychowawcy, rodziców
dotyczące w szczególności respektowanie postanowień
regulaminu oceniania zachowania uczniów.
§ 116. 1. Od uczniów oczekuje się zachowań spełniających określone kryteria.
2. Każdy uczeń powinien:
a) systematycznie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,
b) usprawiedliwiać w terminie 7 dni wszystkie nieobecności i spóźnienia,
c) przestrzegać regulaminu zachowania się w czasie
przerwy,
d) nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom w czasie
lekcji lub w innych zajęciach,
e) zawsze posiadać zeszyt do korespondencji z rodzicami,
f) zawsze zmieniać obuwie,
g) okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom,
h) uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,
i) dbać o kulturę słowa,
j) prezentować właściwą postawę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
k) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
l) być prawdomównym,
m) dbać o mienie szkoły i kolegów,
n) wyglądać skromnie,
o) przychodzić do szkoły w stroju odpowiednim do sytuacji.
§ 117. 1. Na początku każdego semestru uczeń
otrzymuje 100 punktów, jako kredyt zaufania (zakłada
się, że spełnia powyższe kryteria).
§ 118. 1. Dodatkowe punkty (są dodawane do ogólnej liczby punktów) otrzymuje uczeń za:
a) świadczenie pomocy koleżeńskiej od 1do 10 pkt.,
b) reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych,
konkursach i olimpiadach lub sukces na forum
szkoły – 5 pkt.,
c) osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych
międzyszkolnych (finalista, laureat) – 10 pkt.,
d) aktywną i systematyczną pracę w Samorządzie
Uczniowskim i innych organizacjach działających
na terenie szkoły – 10 pkt.,
e) kreatywną pracę w kołach zainteresowań – 5 pkt.,
f) wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych –
5 pkt.,
g) wyróżnianie się kulturą osobistą – 10 pkt.
h) udział w przygotowaniu imprez i uroczystości
szkolnych – 10 pkt.,
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i) pracę na rzecz szkoły – 10 pkt.,
j) pracę na rzecz klasy – 10 pkt.,
§ 119. 1. Punkty karne (są odejmowane od ogólnej
liczby punktów) otrzymuje uczeń za:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nieusprawiedliwione spóźnienia – 1 pkt,
ucieczki z lekcji – 5 pkt,
samowolne wyjście ze szkoły – 10 pkt,
wagary – 20 pkt
brak obuwia na zmianę – 1 pkt,
nienaturalny wygląd i nieskromny strój (farbowane
włosy, pomalowane paznokcie, makijaż, nakrycia
głowy, odsłonięty brzuch, itp.) – 5 pkt,
g) wulgarne słownictwo – 5 pkt.,
h) dewastację mienia szkoły i kolegów – 20 pkt.
i) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych –
10 pkt
j) korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (z wyłączeniem sekretariatu szkolnego) – 5 pkt.,
k) żucie gumy i jedzenie podczas lekcji – 3 pkt,
l) uleganie nałogom – 20 pkt
m)
posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (petardy, noże, zapalniczki, zapałki itp.) – 10 pkt,
n) ignorowanie poleceń nauczyciela – 10 pkt,
o) naruszanie regulaminu zachowania się podczas
przerw – 10 pkt,
p) stosowanie przemocy i agresji wobec innych (np.
dokuczanie, wyśmiewanie, obgadywanie) – 20 pkt,
q) niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań – 10
pkt,
r) braki w kulturze osobistej – 10 pkt,
s) zaśmiecanie otoczenia – 3 pkt,
t) niewłaściwą postawę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych – 10 pkt.,
u) kradzieże, wyłudzenia – 20 pkt,
v) lekceważący stosunek do osób dorosłych – 10 pkt..
§ 120. 1. Roczna ocena zachowania jest ustalana
w oparciu o średnią punktów uzyskanych przez ucznia
w I i II semestrze.
2. Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
Rozdział 12
Tryb odwoływania się od ustalonej oceny zachowania
§ 121. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej powołuje
komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor lub jego zastępca, jako przewodniczący
komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w swojej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog;
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
g) przedstawiciel rady rodziców.
3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę.
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4. Ocena zachowania ustalona przez komisję jest
ostateczna

c) upomnieniem dyrektora wobec klasy,
d) upomnieniem dyrektora wobec całej społeczności
uczniowskiej,
e) naganą Dyrektora,
f) przeniesieniem ucznia do równoległej klasy.

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który
podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
Rozdział 13
System nagród i kar

Poz. 872,873

2. Uczeń, który dokonał zniszczeń mienia szkolnego lub osób przebywających na terenie Szkoły jest zobowiązany do pokrycia szkód.

§ 122. 1. Uczniowie są nagradzani za:

3. Kary wymienione w pkt. 1a-b wymierza nauczyciel lub wychowawca klasy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

a) najwyższe wyniki w nauce,
b) wzorową postawę,
c) wybitne osiągnięcia.
2. Uczeń klasy I – III może otrzymać następujące
nagrody:
a) dyplom po pierwszym semestrze nauki oraz na koniec roku szkolnego za osiągnięcie wspaniałych
wyników w nauce oraz zachowaniu,
b) b) list gratulacyjny dla rodziców na koniec I etapu
edukacyjnego za wspaniałe wyniki w nauce
i zachowaniu,
c) dyplom po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego za całokształt osiągnięć w klasach I – III.

4. Kary wymienione w pkt. 1 c-f oraz w pkt.
2 wymierza Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy.
5. Uczeń ma prawo złożenia ustnych wyjaśnień
Dyrektorowi przed wymierzeniem kary, w obecności
wychowawcy lub pedagoga.
6. Kary wymierzone uczniowi są odnotowywane
w zeszycie informacji o uczniach.
7. O karze wymierzonej uczniowi informuje się rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
DZIAŁ VII
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3. Uczeń klasy IV – VI może otrzymać następujące
nagrody:
a) dyplom po pierwszym semestrze nauki za bardzo
dobre wyniki w nauce (średnia ocen z wszystkich
przedmiotów nauczania nie niższa niż 4,75) oraz
wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania,
b) świadectwo z wyróżnieniem, dyplom oraz list gratulacyjny dla rodziców na koniec roku szkolnego za
bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen
z wszystkich przedmiotów nauczania nie niższą niż
4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania,
c) Dyplom na zakończenie II etapu edukacyjnego za
bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen
z wszystkich przedmiotów nauczania nie niższa niż
5 oraz oceny co najmniej dobre z języka polskiego
i matematyki) oraz wzorowe zachowanie.
§ 123. 1. Uczeń może być ukarany kolejno:

§ 124. 1. Powyższy dokument dotyczy uczniów, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
2. Niniejszy statut znajduje się do wglądu
w gabinecie Dyrektora Szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
3. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
4. Zmiany do statutu wnosi:
a) na swój wniosek Rada Pedagogiczna lub inne organy szkoły w zakresie własnych kompetencji;
b) dyrektor w przypadku zmiany przepisów – podstaw
prawnych, na których opierają się jego normy.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
przez Radę Pedagogiczną.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

a) upomnieniem wychowawcy wobec klasy,
b) pisemnym zawiadomieniem rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka w szkole,
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UCHWAŁA NR VI/18/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w “ Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozłów
na lata 2008 – 2013 “.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust.1,
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. , Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust.1, pkt 1, ust. 2, ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego ( tj. Dz.U. z 2005 r. , Nr 31, poz. 266 z późn.
zm.) RADA GMINY w KOZŁOWIE u c h w a l a co
następuje:

§ 1. W „ Wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kozłów na lata
2008-2013” stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XXI/27/2008 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 czerwca
2008r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2008r. Nr 579,
poz. 3839) , wprowadza się następujące zmiany:
1. w rozdziale I w pkt 1 w tabeli usuwa się pkt 3
o treści - „ Kozłów 61 , ilość mieszkań - 2, ilość izb – 8,
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Poz. 873,874

pow. uż. - 128,2, wyposażenie techniczne – Wod – kan,
c.o. ” .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.

2. W rozdziale I pkt 1 skreśla się zdanie - „
W budynku nr 61 w Kozłowie tj. PZOZ znajdują się
2 lokale mieszkalne na piętrze , budynek wyposażony
jest w centralne ogrzewanie i instalacje wod - kan. Budynek wybudowany na początku lat 70, stanowi współwłasność ze Skarbem Państwa.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR VI/19/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII / 8 / 2007 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie nadania
statutów sołectwom Gminy Kozłów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35,
w związku z art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. ) Rada Gminy Kozłów
ustala co następuje:
§ 1. 1. W Uchwale Nr VII/8/2007 rady Gminy Kozłów
z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie nadania statutów
sołectwom Gminy kozłów wprowadza się następujące
zmiany:
1. W załączniku Nr 1 Statutu Sołectwa Bogdanów
§ 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię".
2) W załączniku Nr 2 Statutu Sołectwa Bryzdzyn § 22 ust.
7 otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumie
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię".
3) W załączniku Nr 3 Statutu Sołectwa Kamionka § 22
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię".
4) W załaczniku Nr 4 Statutu Sołectwa Karczowice § 22
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię".
5) W załączniku Nr 5 Statutu Sołectwa Kępie § 22 ust. 7
otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,

na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowana opinię".
6) W załaczniku Nr 6 Statutu Sołectwa Kozłów § 22
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumienie
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię"
7) W załączniku Nr 7 Statutu Sołectwa Marcinowice § 22
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię".
8) załącznik Nr 8 Statut Sołectwa Przybysławice § 22
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać obywatel polski, który ukończył lat 18, na stałe
zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, posiada czynne i bierne prawo wyborcze
oraz nieposzlakowaną opinię".
9) załącznik Nr 9 Statut Sołectwa Przysieka § 22 ust. 7
otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumienie
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię".
10)W załączniku Nr 10 Statut uSołectwa Rogów § 22
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię"
11)W załączniku Nr 11 Statut Sołectwa Wierzbica 22 ust.
7 otrzymuje brzmienie:
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" Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumienie
Kodeksu cywilnego, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze oraz nieposzlakowana opinię".
12)W załączniku Nr 12 Statut Sołectwa Wolica § 22
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Poz. 874,875,876

Kodeksu cywilnego, posiada czynne czynne i bierne
prawo wyborcze oraz nieposzlakowaną opinię"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

"Sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej może
zostać wybrany obywatel polski, który ukończył lat 18,
na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa w rozumieniu

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR V/41/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie swobodnego dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Miechów
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o obiektach sportowych i rekreacyjnych należy przez to rozumieć: boisko
do piłki koszykowej i siatkowej, skocznia w dal, boisko
do piłki nożnej.

§ 1. Ustala się, że wszystkie obiekty sportowe
i rekreacyjne powstałe w wyniku realizacji zadania pn.
"Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Miechów" w miejscowościach:
Bukowska Wola, Pojałowice, Parkoszowice i Jaksice
będą obiektami ogólnodostępnymi, a za ich korzystanie
nie będą pobierane opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
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UCHWAŁA NR V/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchyla się statut dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Miechowie zatwierdzony uchwałą Rady
Miejskiej Nr XIX/138/2004 oraz wprowadzone zmiany do
statutu zatwierdzone uchwałą Nr XXXVII/356/2006
w całości.

§ 2. Zatwierdza się statut dla samorządowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Miechowie - załącznik
nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Miechowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/44/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 31 stycznia 2011 r.

S T A T U T SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIECHOWIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, zwany dalej
„Zakładem” jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego i działa na podstawie: : - ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz. 1240 z 2010 r.) - ustawa z dnia 27 sierpnia
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z 2010 r.) - rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 7 grudnia 2010 r.
w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241 poz. 1616 z 2010 r.)
§ 2. 1. Organem założycielskim samorządowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie jest
Gmina Miechów
2. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie
§ 3. 1. Zakład może używać nazwy skróconej „ZWiK
w Miechowie”
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
3. Terenem działania Zakładu jest Gmina Miechów.
4. Siedziba Zakładu mieści się w Miechowie.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania Zakładu
§ 4. 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miechów w zakresie
dostawy wody oraz odbioru ścieków, w szczególności:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym:
a) zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych
i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców
usług w szczególności wydobycie , uzdatnianie
i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody
b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na
oczyszczalni ścieków
c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków
d) eksploatacji , konserwacji i prowadzenia remontów
istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych , sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni
ścieków
e) prowadzenie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków – będących w eksploatacji Zakładu)

f) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzenia ścieków. Prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
2. Zakład może również prowadzić działalność
w zakresie:
a) realizacji zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji z budżetu gminy,
b) konserwacji i eksploatacji gminnych urządzeń służących do wykonywania zadań własnych
c) eksploatacji kanalizacji opadowej
d) budowy podłączeń wod-kan w zakresie zadań gminy eksploatowanych przez Zakład
e) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Rozdział 3
Zasady finansowo-ekonomiczne działania Zakładu
§ 5. 1. Działalność gospodarczo-finansowa Zakładu
prowadzona jest na podstawie : Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz.1240).
2. Zakład pokrywa koszty działalności z uzyskanych dochodów i jest samorządowym zakładem budżetowym.
3. Działalność gospodarcza Zakładu prowadzona
jest na zasadach odpłatności, które stanowią główne
źródło przychodów z bieżącej działalności,
4. Zakład finansuje swe wydatki bezpośrednio
z uzyskiwanych przychodów pieniężnych.
5. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy
i Miasta dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące; dotacje celowe na finansowanie
i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
6. W zakresie określonym w odrębnych ustawach
samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać
dotację podmiotową.
7. Zakres i zasady przyznawania dotacji określa
Rada Miejska w formie uchwały.
§ 6. 1. Zakład posiada własne rachunki bankowe.
§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest roczny
plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty
i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz
rozliczenia z budżetem Gminy i Miasta, opracowany
i zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.
§ 8. Ceny świadczonych usług przez Zakład ustala
Rada Miejska uchwałą zatwierdzającą taryfę za
dany rok. .
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§ 9. Zasady rozliczenia Zakładu z budżetem Gminy
i Miasta ustala Burmistrz Gminy i Miasta w oparciu
o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia
2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (Dz.U. Nr 241 poz. 1616 z 2010 r.)
§ 10. 1. Wynagrodzenie i premię dla Dyrektora Zakładu ustala Burmistrz Gminy i Miasta
Rozdział 4
Organizacja Zakładu
§ 11. 1. Na czele Zakładu stoi Dyrektor , który zarządza Zakładem w ramach udzielonego pełnomocnictwa
i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku
pracy z Dyrektorem Zakładu właściwy jest Burmistrz
Gminy i Miasta.
3. Dyrektor samodzielnie zarządza , organizuje
i kieruje Zakładem przy udziale swojego Zastępcy
i Głównego Księgowego , którzy działają w ramach
udzielonych im uprawnień
§ 12. Regulamin organizacyjny stanowi załącznik do
statutu .
Rozdział 5
Nadzór nad Zakładem
§ 13. Burmistrz Gminy i Miasta dokonuje kontroli
i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora w tym
zakresie oraz prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy i Miasta .

Poz. 876

§ 14. Burmistrz Gminy i Miasta ma prawo nałożyć
na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań (odpłatnie) jeśli to jest niezbędne dla zaspokojenia zadań
własnych i istotnych potrzeb społecznych oraz w wyniku
klęski żywiołowej.
§ 15. Burmistrz Gminy i Miasta w razie stwierdzenia
, że decyzja Dyrektora Zakładu jest sprzeczna z prawem
wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora
do jej zmiany lub cofnięcia .
§ 16. 1. Dyrektorowi Zakładu przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu w stosunku do decyzji Burmistrza
Gminy i Miasta , a podjętych wobec Zakładu w trybie
nadzoru
2. Sprzeciw wnosi się do Rady Miejskiej w formie
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji .
Wniesienie sprzeciwu nie wstrzymuje wykonania
decyzji.
3. Rada Miejska w Miechowie rozstrzyga sprawę
w sposób ostateczny.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Statut Zakładu i wprowadzane zmiany
w statucie uchwala i zatwierdza Rada Miejska w Miechowie.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
Załącznik nr 1
do uchwały nr V/44/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Regulamin organizacyjny samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3. 1. Organem założycielskim samorządowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie jest
Gmina Miechów

§ 1. Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną
organizację i zadania samorządowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie, tryb pracy, ogólne obowiązki i kompetencje Dyrektora Zakładu oraz szczegółowe zadania wchodzących w skład Zakładu komórek
organizacyjnych.

2. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie

§ 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, zwany dalej
„Zakładem” jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego i działa na podstawie: : - ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz. 1240 z 2010 r.) - ustawa z dnia 27 sierpnia
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z 2010 r.) - rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 7 grudnia 2010 r.
w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241 poz. 1616 z 2010 r.)

§ 5. 1. Zakład może używać nazwy skróconej „ZWiK
w Miechowie”

§ 4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
utworzono na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XI/100/99
z dnia 8 listopada 1999 r.

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
3. Terenem działania Zakładu jest Gmina Miechów.
4. Siedziba Zakładu mieści się w Miechowie przy
ul. Racławickiej 41.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania Zakładu
§ 6. 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miechów w zakresie
dostawy wody oraz odbioru ścieków, w szczególności:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 114
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1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym:
a) zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług
w szczególności wydobycie , uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody
b) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na
oczyszczalni ścieków
c) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków
d) eksploatacji , konserwacji i prowadzenia remontów
istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych , sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni
ścieków
e) prowadzenie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków - będących w eksploatacji Zakładu)
f) dokonywania
rozliczeń
za
pobraną
wodę
i odprowadzania ścieków. Prowadzenie wymaganej
dokumentacji w tym zakresie
2. Zakład może również prowadzić działalność
w zakresie:
a) realizacji zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji z budżetu gminy,
b) konserwacji i eksploatacji gminnych urządzeń służących do wykonywania zadań własnych
c) eksploatacji kanalizacji opadowej
d) budowy podłączeń wod-kan w zakresie zadań gminy eksploatowanych przez Zakład
e) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Rozdział 3
Zasady zarządzania Zakładem
§ 7. 1. Na czele Zakładu stoi Dyrektor , który zarządza Zakładem w ramach udzielonego pełnomocnictwa
i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku
pracy z Dyrektorem Zakładu właściwy jest Burmistrz
Gminy i Miasta w Miechowie
3. Dyrektor samodzielnie zarządza , organizuje
i kieruje Zakładem przy udziale swojego Zastępcy
i Głównego Księgowego , którzy działają w ramach
udzielonych im uprawnień.
4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go
Zastępca Dyrektora lub osoba pisemnie upoważniona.
Rozdział 4
Struktura organizacyjna
§ 8. 1. W Zakładzie funkcjonują sekcje i samodzielne stanowiska pracy, wykazane na schemacie organizacyjnym. (załącznik nr 1)
2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące stanowiska:
a) Zastępca Dyrektora
b) główny Księgowy
c) Kierownik sekcji eksploatacji sieci wod-kan
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d) Kierownik sekcji oczyszczalni ścieków
e) Kierownik sekcji ujęć wody
3. Stanowiska ds. bhp i ppoż. mogą być zlecane
podmiotom zewnętrznym w ramach umów cywilnoprawnych.
Rozdział 5
Zadania komórek organizacyjnych Zakładu
§ 9. 1. Do zakresu zadań głównego księgowego należy w szczególności:
a) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki
finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym prowadzenie rachunkowości Zakładu, zapewnienie właściwej gospodarki finansowo- księgowej;
b) opracowywanie projektów planów finansowych
Zakładu
c) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Zakładu, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
d) kieruję Sekcją Księgowości, Sekcją Zbytu Wody,
Kasą
2. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora należy:
a) prowadzi całokształt działalności związanej z funkcjonowaniem Zakładu w zakresie technicznej eksploatacji urządzeń, planowania i realizacji prac inwestycyjnych i remontowych, ochrony środowiska
na terenie działania Zakładu.
b) na czas nieobecności Dyrektora Zakładu przejmuje
jego obowiązki w uzgodnionym zakresie
c) sprawuje nadzór nad Sekcją Kadr i Płac
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. 1. Czas pracy pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji reguluje regulamin pracy sporządzony
w porozumieniu z przedstawicielami załogi oraz aktualne przepisy Kodeksu Pracy.
2. Zasady wynagradzania określa Rozporządzenie
Rady Ministrów z dn. 02.08.2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2005 r., nr 146, poz.1222 z późn. zm.) oraz regulamin wynagradzania pracowników ZWiK w Miechowie.
3. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych
określa regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodniony
z przedstawicielami załogi.
§ 15. 1. Niniejszy regulamin organizacyjny obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
2. Regulamin niniejszy opracowany przez Dyrektora ZWiK w Miechowie został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/44/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
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UCHWAŁA NR VI/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)
oraz 17 ust. 1 Statutu ZWiK zatwierdzonego Uchwałą nr
V/44/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. uchwala się co następuje:

a) realizacji zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji z budżetu gminy,
b) konserwacji i eksploatacji gminnych urządzeń służących do wykonywania zadań własnych
c) eksploatacji kanalizacji opadowej
d) budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków innym
podmiotom
e) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
f) obsługi targowisk i hal targowych
g) zieleni gminnych i zadrzewień
h) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego
i) obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych eksploatowanych przez gminę

§ 1. Zmienia się treść ust. 1 i ust. 2 4 statutu ZWiK
stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/44/2011 Rady
Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011 r., które
otrzymują nowe brzmienie w miejsce dotychczasowego:
1. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miechów w zakresie:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
zaopatrzenie w energię cieplną.
2) gospodarki mieszkaniowej w zakresie administracji
komunalnych domów mieszkaniowych i zarządu
wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy
2. Zakład może również prowadzić działalność
w zakresie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Miechowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
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UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50
ust. 6, art. 96 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593
z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLVIII/619/2006 Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 18 maja 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat a także
trybu ich pobierania – w ten sposób, że:
1) załącznik Nr 1 do tej (zmienianej) uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,

2) załącznik Nr 2 o tej (zmienianej) uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) załącznik Nr 3 do tej (zmienianej) uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niepołomicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/25/11
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Odpłatność za usługi opiekuńcze w dniach roboczych (poniedziałek – piątek)
dochód (% kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej)
do 100 %
powyżej 100 % do 200%
powyżej 200 % do 225 %
powyżej 225 % do 250 %
powyżej 250 % do 275 %
powyżej 275 % do 300 %
powyżej 300 % do 325 %
powyżej 325 % do 350 %
powyżej 350 % do 375 %
powyżej 375 % do 400 %
powyżej 400 % do 425 %
powyżej 425 % do 450 %
powyżej 450 % do 475 %
powyżej 475 % do 500 %
powyżej 500 %

wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usług
dla osób samotnie gospodarujących
dla osób w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
5%
10 %
10 %
15 %
15 %
20 %
20 %
25 %
25 %
30 %
30 %
35 %
35 %
40 %
40 %
45 %
50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95 %
100 %
100 %
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/25/11
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Odpłatność za usługi opiekuńcze w soboty
dochód (% kryterium dochodowego określony
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej)
do 100 %
powyżej 100 % do 200%
powyżej 200 % do 225 %
powyżej 225 % do 250 %
powyżej 250 % do 275 %
powyżej 275 % do 300 %
powyżej 300 % do 325 %
powyżej 325 % do 350 %
powyżej 350 % do 375 %
powyżej 375 % do 400 %
powyżej 400 % do 425 %
powyżej 425 % do 450 %
powyżej 450 % do 475 %
powyżej 475 % do 500 %
powyżej 500 %

wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usług:
dla osób samotnie gospodarujących
dla osób w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
10 %
15 %
15 %
20 %
20 %
25 %
25 %
30 %
30 %
35 %
35 %
40 %
40 %
45 %
45 %
50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95 %
100 %
100 %
100 %
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/25/11
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Odpłatność za usługi opiekuńcze w niedziele, święta państwowe i kościelne
dochód (% kryterium dochodowego określony
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej)
do 100 %
powyżej 100 % do 200%
powyżej 200 % do 225 %
powyżej 225 % do 250 %
powyżej 250 % do 275 %
powyżej 275 % do 300 %
powyżej 300 % do 325 %
powyżej 325 % do 350 %
powyżej 350 % do 375 %
powyżej 375 % do 400 %
powyżej 400 % do 425 %
powyżej 425 % do 450 %
powyżej 450 % do 475 %
powyżej 475 % do 500 %
powyżej 500 %

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usług:
dla osób samotnie gospodarujących
dla osób w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
15 %
20 %
20 %
25 %
25 %
30 %
30 %
35 %
35 %
40 %
40 %
45 %
45 %
50 %
50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR IV/26/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.
zm.) – Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXV/657/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie
ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie
gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
w ten sposób, że:
1) w § 1:

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w części – jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobie w rodzinie przekracza
150 % kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o pomocy społecznej
ale nie przekracza 250 % tego kryterium. "
b) punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w całości – jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 250 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o pomocy społecznej
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Wysokość zwrotu wydatków o których mowa w § 1
ustala się na podstawie poniższej tabeli:
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dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie
wysokość odpłatności w % ustalana
w stosunku do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1-2 ustawy
od wysokości poniesionych wydato pomocy społecznej, wyrażony w %
ków
do 150
nieodpłatnie
od powyżej 150 – do 180
10
od powyżej 180 – do 200
20
od powyżej 200 – do 230
40
od powyżej 230 – do 250
60
powyżej 250
100""
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Miasta i Gminy Niepołomice.
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR V/36/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.); art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84,
poz. 906 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin,
w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
a także szczególne zasady zagospodarowania terenów
oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości w związku
z osunięciem się ziemi (Dz.U. Nr 5, poz. 14) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:

o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84,
poz. 906 z późn. zm):
1) Ochmanów - działki Nr ew.: 292, 294, 296, 297, 305,
307, 308/4 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 1);
2) Ochmanów – działki Nr ew.: 313, 317/1 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 2);
3) Florianka - działki Nr ew.: 561, 564 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 3).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Wyznacza się obszary, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR VI /22/2011
RADY GMINY TOKARNIA
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr. 142. poz.1591 z póź. zm.) oraz art.9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr. 180, poz.1493 z póź. zm.)
Rada Gminy Tokarnia uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, które
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tokarnia,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 114
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Filipek
Załącznik nr 1
do uchwały nr VI /22/2011
Rady Gminy Tokarnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
§1
Postanowienia ogólne
1.Uchwała ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele podmiotów działających na terenie Gminy Tokarnia na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
4. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie
na problem.
5. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tokarni.
§2
Powoływanie członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje zarządzeniem
Wójt Gminy Tokarnia.
2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych między Wójtem Gminy
Tokarnia a podmiotami wchodzącymi w skład
Zespołu.
3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
a) jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tokarni,
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Tokarni,
c) Policji,
d) Oświaty,
e) Ochrony zdrowia,
f) podmiotów działających na terenie Gminy Tokarnia na rzecz przeciwdziałania przemocy,
g) Kuratorów Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Przedstawiciele poszczególnych instytucji i jednostek wymienionych w pkt 3 zostają wskazani
imiennie przez osoby wymienione do składania
oświadczeń woli w imieniu tych jednostek.
4. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed
udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności
wszelkich informacji i danych uzyskanych przy
realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
5. Przewodniczący i Zastępca Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym

posiedzeniu zwołanym przez Wójta Gminy Tokarnia
wśród członków Zespołu w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.
6. Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony
– 3 lat.
7. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku, któregokolwiek z członków Zespołu
Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku
głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
c) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta
Gminy Tokarnia.
8. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego
Przewodniczącego zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt 5.
9. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołem
Interdyscyplinarnym kieruje Zastępca.
§3
Odwoływanie członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
1.Członków Zespołu Interdyscyplinarnego odwołuje
zarządzeniem Wójt Gminy Tokarnia.
2. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego
następuje z chwilą:
a) zmiany miejsca zatrudnienia,
b) naruszenia zasad współpracy,
c) naruszenia zasad zaufania i poufności i danych
uzyskanych przy realizacji,
d) nierealizowania zadań zespołu,
e) złożenia pisemnego oświadczenia z rezygnacji
pełnionej funkcji przez członka Zespołu lub
też podmiot wchodzący w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
§4
Szczegółowe warunki funkcjonowania
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych
1.Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na teranie Gminy Tokarnia.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdzia-
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łania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym.
4. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego (załącznik Nr 1) może złożyć każda instytucja z terenu Gminy Tokarnia, jak
i również osoba fizyczna za pośrednictwem
przedstawiciela, będącego członkiem Zespołu.
5. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia składa
się do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
analizuje treść wniosku zwołuje posiedzenie Zespołu, bądź wg miejsca zamieszkania ofiary –
grupę roboczą współpracującą z Zespołem Interdyscyplinarnym.
7. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa
się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
wpływu wniosku. W sytuacjach nagłych posiedzenie Zespołu odbywa się w trybie natychmiastowym ( 2 dni od daty wpływu wniosku ).
8. Przewodniczący Zespołu kontaktuje się z członkami
Zespołu telefonicznie, bądź za pośrednictwem
korespondencji.
9. Miejscem spotkań jest siedziba Urzędu Gminy
w Tokarni lub inna siedziba wskazana przez
Przewodniczącego.
10. Podczas posiedzeń Zespołu następuje:
a) ustalenie planu pomocy,
b) podział zadań,
c) monitoring działań,
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d) realizacja zadań ustawowych.
11. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań
ustalonych podczas posiedzenia Zespołu oraz
zobowiązani do monitorowania sytuacji rodzinny, w której występuje przemoc.
12. Ze spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący. Do protokołu dołącza się listę obecności.
14. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy
robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w
indywidualnych przypadkach.
§5
Postanowienia końcowe
1.Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu
zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie,
a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.
3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
grup roboczych zobowiązani są do zachowania
poufności wszelkich informacji i danych, które
uzyskali przy realizacji zadań.
Obowiązek ten rozciąga się także na okres po
ustaniu członkostwa w Zespole
Interdyscyplinarnym lub w grupach roboczych.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Filipek
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI /22/2011
Rady Gminy Tokarnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Filipek
881

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 114

– 5299 –

Poz. 882,883

882
882

UCHWAŁA NR VI/23/2011
RADY GMINY TOKARNIA
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Tokarnia
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tokarnia uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Tokarnia realizowane są przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 do 16.00, w tym od godziny 7.00 do godziny 13.00
zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
§ 2. Za świadczenia przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminę Tokarnia w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ustala się opłatę za
każdą godzinę w wysokości 0,14 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalanego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 z późniejszymi zmianami) w zaokrągleniu do
pełnych złotych (pomija się końcówki kwot wynoszące
mniej niż 50 groszy, a podwyższa do pełnych złotych
końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy).

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje
kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.
§ 4. Liczba godzin dziennej opieki nad dzieckiem
oraz zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole
oraz sposób pobierania opłaty określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tokarnia.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/126/09 Rady Gminy
Tokarnia z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ustalenia
opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli
samorządowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Tokarnia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września
2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Filipek
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OGŁOSZENIE NR OŚRG.7113.1.2011
BURMISTRZA GMINY ALWERNIA
z dnia 2 marca 2011 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia
Załącznik
do ogłoszenia nr OŚRG.7113.1.2011
Burmistrza Gminy Alwernia
z dnia 2 marca 2011 r.
Stawki czynszu

Powierzchnia
lokalu
poniżej 40 m2

40 m2do 60m2

powyżej 60 m2 do
80 m2

Stawki czynszu za 1 m2powierzchni lokalu - I półrocze
Standard lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniem jego stanu technicznego
Do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
Po 2002r.
zły*
dobry zły* dobry zły* dobry zły*
Dobry
zły* dobry
A
1)**….. 2)……..
1) 4,78
2) 7,25
B
C
A
1) 4,78
2) 7,25
B
C
A
1) 4,78
2) 7,25
B
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powyżej 80 m2

Powierzchnia
lokalu
poniżej 40 m2

40 m2do 60m2

powyżej 60 m2 do
80 m2

powyżej 80 m2

-
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C
A
B
C
Stawki czynszu za 1 m2powierzchni lokalu - II półrocze
Standard likalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniem jego stanu technicznego
Do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
Po 2002r.
zły*
dobry zły* dobry zły* dobry zły*
dobry
zły* dobry
A
1)**….. 2)……..
1) 5,60
2) 7,25
B
C
A
1) 5,60
2) 7,25
B
C
A
1) 5,60
2) 7,25
B
C
A
B
C

A.- standard wysoki(wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B.- standard średni wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz niekorzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C. Standard niski( brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) *
budynek wymaga remontu 1)** stawka czynszu najniższa; średnia stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
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Burmistrz Gminy Alwernia
mgr inż. Jan Rychlik

• 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: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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