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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011 r.
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

5874

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia
2010 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
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UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
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Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie likwidacji
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

5876

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
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Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego

5877

Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Wielickiego
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UCHWAŁY RAD GMIN:
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Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorlice

5886

Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Kwiatonowicach

5886

Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia
granic ich obwodów
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Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/254/01 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia
dla terenu Gminy Lipinki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
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Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Łużna

5898

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 128
1049
1050

1051

1052

1053

–
–

–

–

–

– 5874 –

Poz. 1037

Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie odpłatności
za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
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Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia
2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2013.
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Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.

5900

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie. za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
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Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny
za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko odpadów Komunalnych
w Podegrodziu
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UCHWAŁA NR KI-411/32/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 lutego 2011 r.
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 12 stycznia
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
2011 r.
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
W toku czynności nadzorczych w przedmiocie wyżej
oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
określonej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obra1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
chunkowej w Krakowie stwierdziło, że została ona podz 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.)
jęta z istotnym naruszeniem prawa uzasadniającym
wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia jej
nieważności. Kolegium treścią swej uchwały Nr KIorzeka
411/16/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. wskazało Radzie
Gminy Podegrodzie nieprawidłowości w badanej
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/22/2010∗
uchwale, informując jednocześnie o terminie rozpatryRady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010 r.
wania sprawy na posiedzeniu Kolegium i o prawie
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku
uczestniczenia w nim przedstawiciela Rady.
rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy postanowienia
inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla
uchwały objętego wszczęciem postępowania pod
inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za
względem zgodności z prawem, Kolegium Izby na poinkaso – w części obejmującej zapis w § 3 o treści:
siedzeniu w dniu 2 lutego 2011 r. zważyło co następuje.
„…i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 2 ust.4, …”.
UZASADNIENIE

Uchwała Nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu
Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2011 roku
Nr 14 poz. 101

∗

Rada Gminy Podegrodzie w § 3 uchwały treścią
zdania pierwszego postanowiła, że: „Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 2 ust. 4,
inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości
6% kwot podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi, z wyłączeniem inkasentów sołectw Podegrodzie, Podrzecze i Stadła, którym przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% kwot podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi”
W toku czynności nadzorczych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło,
że zamieszczony w wyżej cytowanym postanowieniu § 3
uchwały zapis o treści: „…i wpłacenie ich w terminie,
zgodnie z § 2 ust. 4, …”, pozostaje w sprzeczności
z obowiązującym prawem. Przywołane w podstawie
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prawnej uchwały unormowania art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.), art. 6 b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 późn.zm.) i art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn.zm.), uprawniają radę
gminy do zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso. Przepisy te nie wyposażają
natomiast Rady w prawo do stanowienia dodatkowych
uregulowań w przedmiocie inkasa i warunkowania wypłaty inkasentom wynagrodzenia od terminowego
wpłacania przez nich pobranych podatków. Obowiązki
inkasentów w zakresie między innymi terminowych
płatności pobranych podatków organowi podatkowemu, wynikają wprost z mocy prawa - na podstawie art.
9 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn.zm.),
a zasady odpowiedzialności za niewykonywanie lub
nienależyte wykonywanie tych obowiązków przez inkasentów oraz zasady postępowania organu podatkowego, ustalają unormowania art. 30 § 2 i § 3 oraz § 4 powołanej ustawy.
Wobec powyższego należy uznać, że dodając cytowany na wstępie zapis w postanowieniu § 4 badanej
uchwały ustalającym wysokość wynagrodzenia dla
inkasentów, Rada Gminy Podegrodzie wykroczyła poza
zakres swych kompetencji przysługujących jej na podstawie przepisów art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 b ustawy
o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku le-

Poz. 1037,1038

śnym. Przedmiotowy zapis w obecnym stanie prawnym
nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach.
W ocenie Kolegium Izby, badana uchwała Rady Gminy
Podegrodzie w zakwestionowanej części została zatem
podjęta z naruszeniem unormowania art. 7 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 78 poz.483), zgodnie z którym: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
W związku z powyższym, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie, postanowiło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8 a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Mateusz Winiarz
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UCHWAŁA NR KI-411/28/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie
ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Skale,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
powołując się w podstawie prawnej na przepisy art. 27
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
zmian.), art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
Nr 127, poz. 857), art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząz 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zmian.)
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
orzeka
z późn. zm.) uregulowała warunki i tryb postępowania
w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji ceo stwierdzeniu nieważności uchwały Nr III/8/10∗ Rady
lowych dla klubów sportowych, działających w celu
Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010 roku w spraupowszechnienia i rozwoju sportu, poprzez osiąganie
wie ustalenia warunków oraz trybu postępowaniao
wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.
udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu.
Badając przedłożoną uchwałę pod względem
zgodności z prawem, Kolegium Regionalnej Izby ObraUZASADNIENIE
chunkowej w Krakowie stwierdziło następujące nieprawidłowości:
Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Skale
1. W § 17 uchwały Nr III/8/10 Rada Miejska postanowiz dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia warunła o utracie mocy uchwały Nr XXXIII/248/09 Rady
ków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji
Miasta i Gminy Skała z dnia 24 lutego 2009 roku
w zakresie rozwoju sportu wpłynęła do Regionalnej Izby
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
Obrachunkowej w Krakowie w dniu 17 stycznia 2011 r.
finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na
∗
obszarze Gminy Skała. Kolegium Izby stwierdziło,
Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2011 roku
iż w dacie podejmowania uchwały Nr III/8/10, wskaNr 14 poz. 105
zana powyżej uchwała Rady Miastai Gminy Skała
już nie obowiązywała. Podstawą prawną do podję-
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cia uchwały Nr XXXIII/248/09 Rady Miasta i Gminy
Skała z dnia 24 lutego 2009 roku były przepisy
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), która
utraciła moc z dniem 16 października 2010 r. na
podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie. Zgodnie z zasadami polskiego systemu
prawnego, uchylenie ustawy stanowiącej podstawę
wydania wykonawczego aktu normatywnego, skutkuje utratą mocy aktu wydanego w wykonaniu
ustawy.
Rada Miejska w Skale nie określiła w przedmiotowej
uchwale w sposób jednoznaczny celu publicznego
z zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć.
Tym samym nie wypełniła dyspozycji art. 27 ust. 2
ustawy o sporcie. Przywołany przepis stanowi,
że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić w drodze uchwały warunki
i tryb finansowania zadania własnego w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu
sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Kolegium Izby nie podzieliło w tym zakresie poglądu
Burmistrza Miasta i Gminy Skała wyrażonego w piśmie Znak: BR.0717/PJ/10/2011 z dnia 26 stycznia
2011 roku i reprezentowanego przez przedstawiciela
Gminy Skała obecnego na posiedzeniu Kolegium
Izby w dniu 2 lutego 2011 roku, zgodnie z którym cel
publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć
Gmina Skała został określony poprzez odpowiednie
treści § 1 i § 4 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały.
Wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała
zapisy określają bowiem cel działalności klubów
sportowych, którym może być udzielane wsparcie
finansowe w formie dotacji oraz przedsięwzięcia
klubów sportowych, które mogą być dofinansowane w formie dotacji.
W przedmiotowej uchwale nie zamieszczono regulacji dotyczących sposobu rozliczenia udzielonej dotacji, co świadczy o niewypełnieniu przez Radę

Poz. 1038,1039,1040

Miejską w Skale dyspozycji art. 221 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych. Przepis ten jednoznacznie
określa, iż uchwała organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego winna określić nie tylko
tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne cele
niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale również sposób rozliczenia dotacji. Jakkolwiek w § 15 uchwały Rada
Miejska w Skale ustaliła, iż sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie klub sporządza
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który
umowa została zawarta (nie doprecyzowano kiedy
sprawozdanie ma być przekazane donatorowi),
a wzór sprawozdania określi w drodze zarządzenia
Burmistrz Miasta i Gminy Skała, to jednak ustawa
o finansach publicznych nie przewiduje, aby organ
stanowiący gminy mógł cedować swoje kompetencje i obowiązki z art. 221 ust. 4 tej ustawy, na organ
wykonawczy gminy (w tym przypadku Burmistrza
Miasta i Gminy Skała).
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Mateusz Winiarz
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UCHWAŁA NR 36/III/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
Na podstawie art.4 ust.1, pkt 1 oraz art.12 pkt.11
§ 2. Mienie likwidowanej jednostki przejmie Zespół
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatoSzkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
wym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
w związku z art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
Powiatu Nowosądeckiego.
7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004,
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.12 ustawy z dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157,
Małopolskiego
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego
uchwala co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 01 stycznia 2011 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół i Placówek
w Piwnicznej Zdroju, ul. Zdrojowa 1.
1039

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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UCHWAŁA NR 50/IV/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
§ 3. Wykonanie uchwały powiarza się Zarządowi
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art 12 pkt 11
Powiatu
Nowosądeckiego.
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
w związku z art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004r.,
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. oraz art. 12 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 01 marca 2011r. Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół i Placówek
w Piwnicznej Zdroju, ul. Zdrojowa 1.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr 36/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie
likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Mienie likwidowanej jednostki przejmie Zespół
Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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UCHWAŁA NR III/12/11
RADY POWIATU WIELICKIEGO
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego
karskiej w Krakowie. Podania w tej sprawie należy
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11
kierować z miesięcznym wyprzedzeniem.
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.
Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn zm.) Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego
w następujący sposób:
1) W dni robocze (poniedziałek - piątek) dla aptek:
jednozmianowych w godzinach 8.00 - 16.00,
dwuzmianowych w godzinach 8.00 - 20.00.
2) W soboty dla aptek:
jednozmianowych w godzinach 8.00 - 14.00
w co drugą sobotę,
dwuzmianowych w godzinach 8.00 - 14.00
w każdą sobotę.
3) W dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota apteki jedno- i dwuzmianowe w godzinach 8.00 - 14.00.
§ 2. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią
dyżury:
1) W porze nocnej tj. od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.
2) W niedzielę, święta i dni wolne od pracy przez całą
dobę tj. od 8.00 rano do 8.00 rano dnia następnego,
zgodnie z "Harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ograniczenie, przesunięcie ustalonych
w paragrafie 1 godzin pracy oraz zamknięcie apteki
wymaga uzgodnienia z Radą Powiatu Wielickiego po
uprzednim zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Apte-

2. Wydłużenie godzin pracy nie wymaga powyższych uzgodnień.
§ 4. 1. Informacja o godzinach pracy apteki, aktualny harmonogram dyżurów aptek oraz wszelkie
zmiany z tym związane powinny być umieszczone
w miejscu widocznym.
2. W przypadku zamknięcia apteki na czas określony, kierownik apteki jest zobowiązany umieścić
dodatkową infomację z adresami najbliższych czynnych aptek.
§ 5. 1. W przypadku, gdy apteka nie może pełnić
dyżuru zgodnie z harmonogramem, kierownictwo apteki
jest zobowiązane znaleźć zastępstwo oraz pisemnie
poinformować o tej zmianie Starostę Wielickiego.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego
do bieżącej aktualizacji "Harmonogramu dyżurów
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego" oraz do poinformowania o zmianach Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie i wszystkich działających na terenie powiatu aptek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wielickiego.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/248/10 Rady
Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Poz. 1041
Załącznik
do uchwały Nr III/12/11
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 18 stycznia 2011 r.

Harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego
Styczeń 2011
Dzień
Apteka
01-01-2011Sobota
Szpunara 17
02-01-2011Niedziela
Szpunara 17
03-01-2011Poniedziałek Zamkowa 3
04-01-2011Wtorek
Dembowskiego 57
05-01-2011Środa
Moniuszki 2
06-01-2011Czwartek
Kościuszki pawilon
07-01-2011Piątek
Powstania Warszawskiego 12
08-01-2011Sobota
Szpunara 20
09-01-2011Niedziela
Szpunara 20
10-01-2011Poniedziałek Szpunara 17
11-01-2011Wtorek
Rynek Górny 7
12-01-2011Środa
Kościuszki pawilon
13-01-2011Czwartek
Powstania Warszawskiego 12
14-01-2011Piątek
Zamkowa 3
15-01-2011Sobota
Dembowskiego 57
16-01-2011Niedziela
Dembowskiego 57
17-01-2011Poniedziałek Moniuszki 2
18-01-2011Wtorek
Szpunara 17
19-01-2011Środa
Szpunara 20
20-01-2011Czwartek
Powstania Warszawskiego 12
21-01-2011Piątek
Rynek Górny 7
22-01-2011Sobota
Moniuszki 2
23-01-2011Niedziela
Moniuszki 2
24-01-2011Poniedziałek Kościuszki pawilon
25-01-2011Wtorek
Rynek Górny 7
26-01-2011Środa
Zamkowa 3
27-01-2011Czwartek
Szpunara 20
28-01-2011Piątek
Dembowskiego 57
29-01-2011Sobota
Powstania Warszawskiego 12
30-01-2011Niedziela
Powstania Warszawskiego 12
31-01-2011Poniedziałek Szpunara 20

Telefon
12/2880618
12/2880618
12/2781054
12/3932485
12/2883009
12/2784147
12/2781146
12/2511561
12/2511561
12/2880618
12/2914000
12/2784147
12/2781146
12/2781054
12/3932485
12/3932485
12/2883009
12/2880618
12/2511561
12/2781146
12/2914000
12/2883009
12/2883009
12/2784147
12/2914000
12/2781054
12/2511561
12/3932485
12/2781146
12/2781146
12/2511561

Luty 2011
Dzień
Apteka
01-02-2011 Wtorek
Moniuszki 2
02-02-2011 Środa
Rynek Górny 7
03-02-2011 Czwartek
Zamkowa 3
04-02-2011 Piątek
Szpunara 17
05-02-2011 Sobota
Kościuszki pawilon
06-02-2011 Niedziela
Kościuszki pawilon
07-02-2011 Poniedziałek Zamkowa 3
08-02-2011 Wtorek
Moniuszki 2
09-02-2011 Środa
Dembowskiego 57
10-02-2011 Czwartek
Szpunara 20
11-02-2011 Piątek
Powstania Warszawskiego 12
12-02-2011 Sobota
Rynek Górny 7
13-02-2011 Niedziela
Rynek Górny 7
14-02-2011 Poniedziałek Szpunara 20
15-02-2011 Wtorek
Kościuszki pawilon
16-02-2011 Środa
Dembowskiego 57
17-02-2011 Czwartek
Powstania Warszawskiego 12

Telefon
12/2883009
12/2914000
12/2781054
12/2880618
12/2784147
12/2784147
12/2781054
12/2883009
12/3932485
12/2511561
12/2781146
12/2914000
12/2914000
12/2511561
12/2784147
12/3932485
12/2781146
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18-02-2011 Piątek
Moniuszki 2
19-02-2011 Sobota
Szpunara 17
20-02-2011 Niedziela
Szpunara 17
21-02-2011 Poniedziałek Dembowskiego 57
22-02-2011 Wtorek
Zamkowa 3
23-02-2011 Środa
Powstania Warszawskiego 12
24-02-2011 Czwartek
Rynek Górny 7
25-02-2011 Piątek
Kościuszki pawilon
26-02-2011 Sobota
Szpunara 20
27-02-2011 Niedziela
Szpunara 20
28-02-2011 Poniedziałek Szpunara 17

Poz. 1041
12/2883009
12/2880618
12/2880618
12/3932485
12/2781054
12/2781146
12/2914000
12/2784147
12/2511561
12/2511561
12/2880618

Marzec 2011
Dzień
Apteka
01-03-2011Wtorek
Zamkowa 3
02-03-2011Środa
Moniuszki 2
03-03-2011Czwartek
Rynek Górny 7
04-03-2011Piątek
Szpunara 17
05-03-2011Sobota
Dembowskiego 57
06-03-2011Niedziela
Dembowskiego 57
07-03-2011Poniedziałek Powstania Warszawskiego 12
08-03-2011Wtorek
Rynek Górny 7
09-03-2011Środa
Kościuszki pawilon
10-03-2011Czwartek
Szpunara 17
11-03-2011Piątek
Zamkowa 3
12-03-2011Sobota
Moniuszki 2
13-03-2011Niedziela
Moniuszki 2
14-03-2011Poniedziałek Kościuszki pawilon
15-03-2011Wtorek
Dembowskiego 57
16-03-2011Środa
Szpunara 20
17-03-2011Czwartek
Zamkowa 3
18-03-2011Piątek
Rynek Górny 7
19-03-2011Sobota
Powstania Warszawskiego 12
20-03-2011Niedziela
Powstania Warszawskiego 12
21-03-2011Poniedziałek Szpunara 20
22-03-2011Wtorek
Szpunara 17
23-03-2011Środa
Rynek Górny 7
24-03-2011Czwartek
Moniuszki 2
25-03-2011Piątek
Dembowskiego 57
26-03-2011Sobota
Kościuszki pawilon
27-03-2011Niedziela
Kościuszki pawilon
28-03-2011Poniedziałek Szpunara 20
29-03-2011Wtorek
Powstania Warszawskiego 12
30-03-2011Środa
Zamkowa 3
31-03-2011Czwartek
Dembowskiego 57

Telefon
12/2781054
12/2883009
12/2914000
12/2880618
12/3932485
12/3932485
12/2781146
12/2914000
12/2784147
12/2880618
12/2781054
12/2883009
12/2883009
12/2784147
12/3932485
12/2511561
12/2781054
12/2914000
12/2781146
12/2781146
12/2511561
12/2880618
12/2914000
12/2883009
12/3932485
12/2784147
12/2784147
12/2511561
12/2781146
12/2781054
12/3932485

Kwiecień 2011
Dzień
Apteka
01-04-2011 Piątek
Moniuszki 2
02-04-2011 Sobota
Rynek Górny 7
03-04-2011 Niedziela
Rynek Górny 7
04-04-2011 Poniedziałek Zamkowa 3
05-04-2011 Wtorek
Moniuszki 2
06-04-2011 Środa
Dembowskiego 57
07-04-2011 Czwartek
Szpunara 20
08-04-2011 Piątek
Powstania Warszawskiego 12
09-04-2011 Sobota
Szpunara 17
10-04-2011 Niedziela
Szpunara 17
11-04-2011 Poniedziałek Rynek Górny 7

Telefon
12/2883009
12/2914000
12/2914000
12/2781054
12/2883009
12/3932485
12/2511561
12/2781146
12/2880618
12/2880618
12/2914000
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12-04-2011 Wtorek
Kościuszki pawilon
13-04-2011 Środa
Powstania Warszawskiego 12
14-04-2011 Czwartek
Zamkowa 3
15-04-2011 Piątek
Moniuszki 2
16-04-2011 Sobota
Szpunara 20
17-04-2011 Niedziela
Szpunara 20
18-04-2011 Poniedziałek Dembowskiego 57
19-04-2011 Wtorek
Szpunara 17
20-04-2011 Środa
Zamkowa 3
21-04-2011 Czwartek
Rynek Górny 7
22-04-2011 Piątek
Kościuszki pawilon
23-04-2011 Sobota
Powstania Warszawskiego 12
24-04-2011 Niedziela
Powstania Warszawskiego 12
25-04-2011 Poniedziałek Szpunara 17
26-04-2011 Wtorek
Zamkowa 3
27-04-2011 Środa
Moniuszki 2
28-04-2011 Czwartek
Kościuszki pawilon
29-04-2011 Piątek
Szpunara 20
30-04-2011 Sobota
Dembowskiego 57

Poz. 1041
12/2784147
12/2781146
12/2781054
12/2883009
12/2511561
12/2511561
12/3932485
12/2880618
12/2781054
12/2914000
12/2784147
12/2781146
12/2781146
12/2880618
12/2781054
12/2883009
12/2784147
12/2511561
12/3932485

Maj 2011
Dzień
Apteka
01-05-2011Niedziela
Dembowskiego 57
02-05-2011Poniedziałek Powstania Warszawskiego 12
03-05-2011Wtorek
Szpunara 20
04-05-2011Środa
Zamkowa 3
05-05-2011Czwartek
Szpunara 17
06-05-2011Piątek
Kościuszki pawilon
07-05-2011Sobota
Moniuszki 2
08-05-2011Niedziela
Moniuszki 2
09-05-2011Poniedziałek Zamkowa 3
10-05-2011Wtorek
Dembowskiego 57
11-05-2011Środa
Szpunara 20
12-05-2011Czwartek
Powstania Warszawskiego 12
13-05-2011Piątek
Rynek Górny 7
14-05-2011Sobota
Kościuszki pawilon
15-05-2011Niedziela
Kościuszki pawilon
16-05-2011Poniedziałek Szpunara 20
17-05-2011Wtorek
Szpunara 17
18-05-2011Środa
Zamkowa 3
19-05-2011Czwartek
Moniuszki 2
20-05-2011Piątek
Dembowskiego 57
21-05-2011Sobota
Rynek Górny 7
22-05-2011Niedziela
Rynek Górny 7
23-05-2011Poniedziałek Szpunara 20
24-05-2011Wtorek
Powstania Warszawskiego 12
25-05-2011Środa
Dembowskiego 57
26-05-2011Czwartek
Kościuszki pawilon
27-05-2011Piątek
Moniuszki 2
28-05-2011Sobota
Szpunara 17
29-05-2011Niedziela
Szpunara 17
30-05-2011Poniedziałek Rynek Górny 7
31-05-2011Wtorek
Moniuszki 2

Telefon
12/3932485
12/2781146
12/2511561
12/2781054
12/2880618
12/2784147
12/2883009
12/2883009
12/2781054
12/3932485
12/2511561
12/2781146
12/2914000
12/2784147
12/2784147
12/2511561
12/2880618
12/2781054
12/2883009
12/3932485
12/2914000
12/2914000
12/2511561
12/2781146
12/3932485
12/2784147
12/2883009
12/2880618
12/2880618
12/2914000
12/2883009

Czerwiec 2011
Dzień
01-06-2011Środa
02-06-2011Czwartek
03-06-2011Piątek
04-06-2011Sobota

Apteka
Dembowskiego 57
Rynek Górny 7
Powstania Warszawskiego 12
Szpunara 20

Telefon
12/3932485
12/2914000
12/2781146
12/2511561
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05-06-2011Niedziela
Szpunara 20
06-06-2011Poniedziałek Rynek Górny 7
07-06-2011Wtorek
Kościuszki pawilon
08-06-2011Środa
Szpunara 17
09-06-2011Czwartek
Zamkowa 3
10-06-2011Piątek
Moniuszki 2
11-06-2011Sobota
Dembowskiego 57
12-06-2011Niedziela
Dembowskiego 57
13-06-2011Poniedziałek Zamkowa 3
14-06-2011Wtorek
Szpunara 20
15-06-2011Środa
Powstania Warszawskiego 12
16-06-2011Czwartek
Rynek Górny 7
17-06-2011Piątek
Kościuszki pawilon
18-06-2011Sobota
Moniuszki 2
19-06-2011Niedziela
Moniuszki 2
20-06-2011Poniedziałek Szpunara 17
21-06-2011Wtorek
Zamkowa 3
22-06-2011Środa
Kościuszki pawilon
23-06-2011Czwartek
Dembowskiego 57
24-06-2011Piątek
Szpunara 20
25-06-2011Sobota
Powstania Warszawskiego 12
26-06-2011Niedziela
Powstania Warszawskiego 12
27-06-2011Poniedziałek Moniuszki 2
28-06-2011Wtorek
Rynek Górny 7
29-06-2011Środa
Szpunara 20
30-06-2011Czwartek
Szpunara 17

Poz. 1041
12/2511561
12/2914000
12/2784147
12/2880618
12/2781054
12/2883009
12/3932485
12/3932485
12/2781054
12/2511561
12/2781146
12/2914000
12/2784147
12/2883009
12/2883009
12/2880618
12/2781054
12/2784147
12/3932485
12/2511561
12/2781146
12/2781146
12/2883009
12/2914000
12/2511561
12/2880618

Lipiec 2011
Dzień
Apteka
01-07-2011 Piątek
Zamkowa 3
02-07-2011 Sobota
Kościuszki pawilon
03-07-2011 Niedziela
Kościuszki pawilon
04-07-2011 Poniedziałek Moniuszki 2
05-07-2011 Wtorek
Dembowskiego 57
06-07-2011 Środa
Szpunara 20
07-07-2011 Czwartek
Powstania Warszawskiego 12
08-07-2011 Piątek
Szpunara 17
09-07-2011 Sobota
Rynek Górny 7
10-07-2011 Niedziela
Rynek Górny 7
11-07-2011 Poniedziałek Kościuszki pawilon
12-07-2011 Wtorek
Powstania Warszawskiego 12
13-07-2011 Środa
Zamkowa 3
14-07-2011 Czwartek
Moniuszki 2
15-07-2011 Piątek
Dembowskiego 57
16-07-2011 Sobota
Szpunara 17
17-07-2011 Niedziela
Szpunara 17
18-07-2011 Poniedziałek Szpunara 20
19-07-2011 Wtorek
Powstania Warszawskiego 12
20-07-2011 Środa
Rynek Górny 7
21-07-2011 Czwartek
Kościuszki pawilon
22-07-2011 Piątek
Zamkowa 3
23-07-2011 Sobota
Szpunara 20
24-07-2011 Niedziela
Szpunara 20
25-07-2011 Poniedziałek Rynek Górny 7
26-07-2011 Wtorek
Moniuszki 2
27-07-2011 Środa
Zamkowa 3
28-07-2011 Czwartek
Szpunara 17
29-07-2011 Piątek
Powstania Warszawskiego 12
30-07-2011 Sobota
Dembowskiego 57
31-07-2011 Niedziela
Dembowskiego 57

Telefon
12/2781054
12/2784147
12/2784147
12/2883009
12/3932485
12/2511561
12/2781146
12/2880618
12/2914000
12/2914000
12/2784147
12/2781146
12/2781054
12/2883009
12/3932485
12/2880618
12/2880618
12/2511561
12/2781146
12/2914000
12/2784147
12/2781054
12/2511561
12/2511561
12/2914000
12/2883009
12/2781054
12/2880618
12/2781146
12/3932485
12/3932485
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Sierpień 2011
Dzień
Apteka
01-08-2011Poniedziałek Szpunara 20
02-08-2011Wtorek
Kościuszki pawilon
03-08-2011Środa
Szpunara 17
04-08-2011Czwartek
Zamkowa 3
05-08-2011Piątek
Rynek Górny 7
06-08-2011Sobota
Moniuszki 2
07-08-2011Niedziela
Moniuszki 2
08-08-2011Poniedziałek Dembowskiego 57
09-08-2011Wtorek
Szpunara 17
10-08-2011Środa
Powstania Warszawskiego 12
11-08-2011Czwartek
Rynek Górny 7
12-08-2011Piątek
Zamkowa 3
13-08-2011Sobota
Kościuszki pawilon
14-08-2011Niedziela
Kościuszki pawilon
15-08-2011Poniedziałek Powstania Warszawskiego 12
16-08-2011Wtorek
Zamkowa 3
17-08-2011Środa
Moniuszki 2
18-08-2011Czwartek
Dembowskiego 57
19-08-2011Piątek
Szpunara 20
20-08-2011Sobota
Rynek Górny 7
21-08-2011Niedziela
Rynek Górny 7
22-08-2011Poniedziałek Moniuszki 2
23-08-2011Wtorek
Szpunara 20
24-08-2011Środa
Kościuszki pawilon
25-08-2011Czwartek
Szpunara 17
26-08-2011Piątek
Zamkowa 3
27-08-2011Sobota
Powstania Warszawskiego 12
28-08-2011Niedziela
Powstania Warszawskiego 12
29-08-2011Poniedziałek Moniuszki 2
30-08-2011Wtorek
Dembowskiego 57
31-08-2011Środa
Szpunara 20

Telefon
12/2511561
12/2784147
12/2880618
12/2781054
12/2914000
12/2883009
12/2883009
12/3932485
12/2880618
12/2781146
12/2914000
12/2781054
12/2784147
12/2784147
12/2781146
12/2781054
12/2883009
12/3932485
12/2511561
12/2914000
12/2914000
12/2883009
12/2511561
12/2784147
12/2880618
12/2781054
12/2781146
12/27811460
12/2883009
12/3932485
12/2511561

Wrzesień 2011
Dzień
Apteka
01-09-2011Czwartek
Kościuszki pawilon
02-09-2011Piątek
Rynek Górny 7
03-09-2011Sobota
Szpunara 17
04-09-2011Niedziela
Szpunara 17
05-09-2011Poniedziałek Kościuszki pawilon
06-09-2011Wtorek
Rynek Górny 7
07-09-2011Środa
Zamkowa 3
08-09-2011Czwartek
Moniuszki 2
09-09-2011Piątek
Dembowskiego 57
10-09-2011Sobota
Szpunara 20
11-09-2011Niedziela
Szpunara 20
12-09-2011Poniedziałek Zamkowa 3
13-09-2011Wtorek
Powstania Warszawskiego 12
14-09-2011Środa
Rynek Górny 7
15-09-2011Czwartek
Kościuszki pawilon
16-09-2011Piątek
Szpunara 17
17-09-2011Sobota
Dembowskiego 57
18-09-2011Niedziela
Dembowskiego 57
19-09-2011Poniedziałek Zamkowa 3
20-09-2011Wtorek
Moniuszki 2
21-09-2011Środa
Rynek Górny 7
22-09-2011Czwartek
Szpunara 20
23-09-2011Piątek
Powstania Warszawskiego 12

Telefon
12/2784147
12/2914000
12/2880618
12/2880618
12/2784147
12/2914000
12/2781054
12/2883009
12/3932485
12/2511561
12/2511561
12/2781054
12/2781146
12/2914000
12/2784147
12/2880618
12/3932485
12/3932485
12/2781054
12/2883009
12/2914000
12/2511561
12/2781146
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24-09-2011Sobota
Moniuszki 2
25-09-2011Niedziela
Moniuszki 2
26-09-2011Poniedziałek Rynek Górny 7
27-09-2011Wtorek
Dembowskiego 57
28-09-2011Środa
Szpunara 17
29-09-2011Czwartek
Zamkowa 3
30-09-2011Piątek
Szpunara 20

Poz. 1041
12/2784147
12/2784147
12/2914000
12/3932485
12/2880618
12/2781054
12/2511561

Październik 2011
Dzień
Apteka
01-10-2011Sobota
Powstania Warszawskiego 12
02-10-2011Niedziela
Powstania Warszawskiego 12
03-10-2011Poniedziałek Dembowskiego 57
04-10-2011Wtorek
Szpunara 20
05-10-2011Środa
Moniuszki 2
06-10-2011Czwartek
Szpunara 17
07-10-2011Piątek
Rynek Górny 7
08-10-2011Sobota
Kościuszki pawilon
09-10-2011Niedziela
Kościuszki pawilon
10-10-2011Poniedziałek Dembowskiego 57
11-10-2011Wtorek
Zamkowa 3
12-10-2011Środa
Moniuszki 2
13-10-2011Czwartek
Szpunara 17
14-10-2011Piątek
Szpunara 20
15-10-2011Sobota
Rynek Górny 7
16-10-2011Niedziela
Rynek Górny 7
17-10-2011Poniedziałek Powstania Warszawskiego 12
18-10-2011Wtorek
Dembowskiego 57
19-10-2011Środa
Kościuszki pawilon
20-10-2011Czwartek
Moniuszki 2
21-10-2011Piątek
Zamkowa 3
22-10-2011Sobota
Szpunara 17
23-10-2011Niedziela
Szpunara 17
24-10-2011Poniedziałek Moniuszki 2
25-10-2011Wtorek
Dembowskiego 57
26-10-2011Środa
Zamkowa 3
27-10-2011Czwartek
Powstania Warszawskiego 12
28-10-2011Piątek
Rynek Górny 7
29-10-2011Sobota
Szpunara 20
30-10-2011Niedziela
Szpunara 20
31-10-2011Poniedziałek Kościuszki pawilon

Telefon
12/2781146
12/2781146
12/3932485
12/2511561
12/2883009
12/2880618
12/2914000
12/2784147
12/2784147
12/3932485
12/2781054
12/2883009
12/2880618
12/2511561
12/2914000
12/2914000
12/2781146
12/3932485
12/2784147
12/2883009
12/2781054
12/2880618
12/2880618
12/2883009
12/3932485
12/2781054
12/2781146
12/2914000
12/2511561
12/2511561
12/2784147

Listopad 2011
Dzień
Apteka
01-11-2011Wtorek
Zamkowa 3
02-11-2011Środa
Rynek Górny 7
03-11-2011Czwartek
Moniuszki 2
04-11-2011Piątek
Szpunara 17
05-11-2011Sobota
Dembowskiego 57
06-11-2011Niedziela
Dembowskiego 57
07-11-2011Poniedziałek Szpunara 20
08-11-2011Wtorek
Powstania Warszawskiego 12
09-11-2011Środa
Zamkowa 3
10-11-2011Czwartek
Kościuszki pawilon
11-11-2011Piątek
Rynek Górny 7
12-11-2011Sobota
Moniuszki 2
13-11-2011Niedziela
Moniuszki 2
14-11-2011Poniedziałek Zamkowa 3
15-11-2011Wtorek
Kościuszki pawilon

Telefon
12/2781054
12/2914000
12/2883009
12/2880618
12/3932485
12/3932485
12/2511561
12/2781146
12/2781054
12/2784147
12/2914000
12/2883009
12/2883009
12/2781054
12/2784147
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16-11-2011Środa
Dembowskiego 57
17-11-2011Czwartek
Rynek Górny 7
18-11-2011Piątek
Szpunara 20
19-11-2011Sobota
Powstania Warszawskiego 12
20-11-2011Niedziela
Powstania Warszawskiego 12
21-11-2011Poniedziałek Dembowskiego 57
22-11-2011Wtorek
Szpunara 20
23-11-2011Środa
Szpunara 17
24-11-2011Czwartek
Zamkowa 3
25-11-2011Piątek
Rynek Górny 7
26-11-2011Sobota
Kościuszki pawilon
27-11-2011Niedziela
Kościuszki pawilon
28-11-2011Poniedziałek Moniuszki 2
29-11-2011Wtorek
Szpunara 20
30-11-2011Środa
Powstania Warszawskiego 12

12/3932485
12/2914000
12/2511561
12/2781146
12/2781146
12/3932485
12/2511561
12/2880618
12/2781054
12/2914000
12/2784147
12/2784147
12/2883009
12/2511561
12/2781146

Grudzień 2011
Dzień
Apteka
01-12-2011Czwartek
Szpunara 17
02-12-2011Piątek
Dembowskiego 57
03-12-2011Sobota
Rynek Górny 7
04-12-2011Niedziela
Rynek Górny 7
05-12-2011Poniedziałek Zamkowa 3
06-12-2011Wtorek
Powstania Warszawskiego 12
07-12-2011Środa
Moniuszki 2
08-12-2011Czwartek
Kościuszki pawilon
09-12-2011Piątek
Szpunara 20
10-12-2011Sobota
Szpunara 17
11-12-2011Niedziela
Szpunara 17
12-12-2011Poniedziałek Powstania Warszawskiego 12
13-12-2011Wtorek
Rynek Górny 7
14-12-2011Środa
Kościuszki pawilon
15-12-2011Czwartek
Moniuszki 2
16-12-2011Piątek
Zamkowa 3
17-12-2011Sobota
Szpunara 20
18-12-2011Niedziela
Szpunara 20
19-12-2011Poniedziałek Moniuszki 2
20-12-2011Wtorek
Dembowskiego 57
21-12-2011Środa
Zamkowa 3
22-12-2011Czwartek
Powstania Warszawskiego 12
23-12-2011Piątek
Rynek Górny 7
24-12-2011Sobota
Szpunara 17
25-12-2011Niedziela
Kościuszki pawilon
26-12-2011Poniedziałek Szpunara 20
27-12-2011Wtorek
Szpunara 17
28-12-2011Środa
Rynek Górny 7
29-12-2011Czwartek
Powstania Warszawskiego 12
30-12-2011Piątek
Dembowskiego 57
31-12-2011Sobota
Moniuszki 2
01-01-2011Niedziela
Zamkowa

Telefon
12/2880618
12/3932485
12/2914000
12/2914000
12/2781054
12/2781146
12/2883009
12/2784147
12/2511561
12/2880618
12/2880618
12/2781146
12/2914000
12/2784147
12/2883009
12/2781054
12/2511561
12/2511561
12/2883009
12/3932485
12/2781054
12/2781146
12/2914000
12/2880618
12/2784147
12/2511561
12/2880618
12/2914000
12/2781146
12/3932485
12/2883009
12/2781054

Apteki pracujące w systemie całodobowym
Apteka
Apteka „FLOS”
ul. Bocheńska 1,
32-005 Niepołomice

Telefon
12/281-19-03

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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UCHWAŁA NR IV/38/11
RADY POWIATU WIELICKIEGO
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wielickiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zmian.), art. 4 ust.1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmian.)
Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

Wielickiego, o którym mowa w § 1, w § 15 pkt 1
otrzymuje brzmienie: „Wicestarosta i etatowy członek
Zarządu działają zgodnie z poleceniami wydawanymi
przez Starostę”.
§ 3. Spośród członków Zarządu Powiatu Wielickiego wykonujących mandat w momencie wejścia
w życie niniejszej uchwały, pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru zostaje
na wniosek Starosty Wielickiego i za zgodą zainteresowanego - członek Zarządu Powiatu Wielickiego
Lech Pankiewicz

§ 1. W Statucie Powiatu Wielickiego przyjętego
uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr IV/34/07 z dnia
15 lutego 2007r. w sprawie Statutu Powiatu Wielickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 177, poz. 1251) w §12 po ust. 3 wprowadza
się ust. 31 w brzmieniu: „Jeden z członków Zarządu,
wskazany przez Starostę, jest etatowym członkiem
Zarządu wykonując mandat jako pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

§ 2. W Regulaminie Zarządu Powiatu Wielickiego, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Powiatu

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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UCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami/ Rada Miejska w Bieczu uchwala co następuje:
§ 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego są
powoływani spośród Przedstawicieli:
1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu, wskazanych przez Kierownika MGOPS,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wskazanych przez Komisję,
3) Policji, wskazanych przez Komendanta Komisariatu
Policji w Bieczu,
4) Oświaty, spośród kandydatów wskazanych przez dyrektorów szkół z terenu Gminy Biecz,
5) Ochrony zdrowia, spośród kandydatów wskazanych
przez Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie
Gminy Biecz,
6) Organizacji pozarządowych, spośród kandydatów
wskazanych przez organy statutowe tych organizacji
działających na terenie Gminy Biecz,
7) Kuratorów sądowych wskazanych przez prezesa Sądu
Rejonowego w Gorlicach,
8) Prokuratury i innych podmiotów niż określone
w ust. 1 pkt 1)-7), działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jeżeli zgłoszą chęć pracy
w zespole.
§ 2. 1. Burmistrz zwraca się do podmiotów o których
mowa w ust. 1 o przedstawienie propozycji przedstawicieli,
którzy mogą wejść w skład zespołu interdyscyplinarnego,

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego powoływani są Zarządzeniem Burmistrza Biecza w terminie do 14 dni od otrzymania informacji od podmiotów
wymienionych w ust. 1 o osobach wskazanych,
§ 3. 1. Burmistrz Biecza odwołuje Zarządzeniem
członków zespołu interdyscyplinarnego:
1) na uzasadniony wniosek podmiotu, którego jest on
przedstawicielem,
2) na uzasadniony wniosek przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego uzgodniony z podmiotami kierującymi swoich przedstawicieli do prac zespołu.
2. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zespołu interdyscyplinarnego Zarządzenia w sprawie jego odwołania.
§ 4. 1. Posiedzenie inicjujące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi do chwili
wyboru przewodniczącego zespołu, kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu,
2. Zespół interdyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego
zespołu, jego zastępcę i sekretarza zespołu.
3. Zespół interdyscyplinarny odwołuje i powołuje
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4. Kolejne posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi przewodniczący zespołu.
5. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
ustala porządek obrad, termin posiedzenia, o czym zawiadamia członków zespołu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
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6. W przypadku nieobecności przewodniczącego
zespołu interdyscyplinarnego, posiedzenie zespołu zwołuje jego zastępca.
7. Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego jest
ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej połowa
jego składu.
8. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, przewodniczący wyznacza kolejny termin posiedzenia.
9. Uchwały zespołu dyscyplinarnego zapadają
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jego składu.

Poz. 1043,1044,1045

ją, przewodniczący zespołu lub jego zastępca oraz sekretarz zespołu.
11. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy
robocze spośród swoich członków, w zależności od
potrzeb wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

10. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego są
protokołowane. Protokół z posiedzenia zespołu podpisu-

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Gorlice
A, w terminach określonych w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
o systemie oświaty”,
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

3) w § 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/30/07 Rady
Gminy Gorlice z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Gorlice wprowadza następujące zmiany:

„1. Zasiłek przyznaje się na wniosek rodziców
lub opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia”.

1) w § 4 skreśla się ust. 4,
2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„a) nagła choroba w rodzinie ucznia”,
4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

„2. Wnioski o stypendium szkolne należy składać
do Oświatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Gminy Gorlice, zwanego dalej „OZEA”,
w Gorlicach ul. Łukasiewicza 6 w godzinach pracy OZE-

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR IV/13/11
RADY GMINY GORLICE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Kwiatonowicach
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58
3. Obwód Gimnazjum obejmuje miejscowość
ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
Kwiatonowice.
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
§ 2. Nadaje Gimnazjum w Kwiatonowicach statut
2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
będący załącznikiem do uchwały.
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
§ 3. Tracą moc:
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Gorlice uchwala, co następuje:
1. Uchwała Nr XIX/156/2000 Rady Gminy
§ 1. 1. Założyć z dniem 1 września 2011 roku publiczne gimnazjum o nazwie „Gimnazjum w Kwiatonowicach”.
2. Siedzibą Gimnazjum są Kwiatonowice 21,
38-333 Zagórzany.

w Gorlicach z dnia 8 listopada 2000 roku w sprawie
zlecenia wykonania zadań z zakresu oświaty oraz
udzielenia zgody na założenie publicznego gimnazjum w Kwiatonowicach przez Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice.
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2. Uchwała Nr XXXV/291/02 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia
obwodu Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach.

Poz. 1045

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Gorlice.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik
do uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Gorlice
z dnia 31 stycznia 2011 r.
STATUT GIMNAZJUM W KWIATONOWICACH
OBJAŚNIENIA
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
„Ustawie o systemie oświaty” – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
„Karcie Nauczyciela” - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 st6ycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.),
„Ramowych planach nauczania w szkołach publicznych” - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego
2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. Gimnazjum nosi nazwę:
GIMNAZJUM w Kwiatonowicach
w dalszej części statutu określa się go skrótem „Gimnazjum”.
§ 2. Gimnazjum w Kwiatonowicach jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej.
§ 3. Siedzibą Gimnazjum są Kwiatonowice 21,
38-333 Zagórzany.
§ 4. 1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest
Gmina Gorlice,
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oświaty.
§ 5. Postanowienia Statutu dotyczące rodziców stasuje się odpowiednio do opiekunów prawnych ucznia.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§ 6. Nauczyciele dążąc do wszechstronnego rozwoju ucznia realizują cele i zadania określone w ustawie
o systemie oświaty, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, między innymi w podstawie
programowej kształcenia ogólnego oraz dokumentach:
Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, Programie
Wychowawczym i Programie Profilaktyki.
§ 7. 1. Celem Gimnazjum jest:
1) kształcenie i wychowanie uczniów oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie;

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności,
miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego;
4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych
kraju i świata oraz o kulturze i środowisku naturalnym.
2. Cele, o których mowa w ust. 1 osiągane są poprzez:
1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy wymagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa
i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania
stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym;
4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej
i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy
słabszym.
§ 8. 1. Do zadań Gimnazjum należy:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
2) kontynuacja kształcenia umiejętności posługiwania się
językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów;
3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie
informacyjnym;
4) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
5) realizacja ustalonych podstaw programowych;
6) zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2. Gimnazjum realizuje zadania poprzez:
1) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy
każdemu uczniowi i nauczycielowi;
2) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych
potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa i rozwoju;
3) stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej;
4) umożliwienie uczniom uzdolnionym realizowania
indywidualnego toku i programu nauczania;
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5) dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania;
6) dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów;
7) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego
jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności
uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz
motywacje do dalszej edukacji;
8) stałe podnoszenie jakości pracy Gimnazjum poprzez:
a) uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego,
b) stosowanie technik informatycznych i unowocześnianie bazy gimnazjum,
c) systematyczne
badanie
poziomu
osiągnięć
uczniów, udział w konkursach przedmiotowych
i zawodach sportowych,
d) monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności
pracy gimnazjum,
e) współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii
i oczekiwań.
Rozdział 3
SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ GIMNAZJUM
§ 9. 1. Działalność edukacyjna Gimnazjum określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania,
który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą
działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
2. Gimnazjum realizuje działalność wychowawczą
w oparciu o program wychowawczy respektujący chrześcijański system wartości oraz o program profilaktyki
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb środowiska.
3. Program wychowawczy Gimnazjum oraz program profilaktyki Gimnazjum, które są realizowane
przez wszystkich nauczycieli, uchwala Rada Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum.
§ 10. 1. W celu realizacji zadań wychowawczych
i opiekuńczych, Dyrektor Gimnazjum powierza każdy
oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
i jej skuteczności obowiązki wychowawcy klasy pełni
w zasadzie ten sam nauczyciel przez cały etap edukacyjny.
3. Wychowawca klasy może złożyć do Dyrektora
pisemną rezygnację z funkcji wychowawcy klasy wraz
z uzasadnieniem.
4. Dyrektor rozpatruje wniosek, o którym mowa
w ust. 3, uwzględniając zasadność przedstawionych
argumentów, możliwości organizacyjne szkoły i podejmuje decyzję, o której pisemnie informuje wnioskodawcę w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 11. 1. Zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe
i pozalekcyjne oraz imprezy szkolne odbywają się pod
bezpośrednią opieką nauczyciela.
2. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze, programowe, zielone szkoły, wyjazdy do kina, teatru i inne
organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczniowi mającemu trudności w nauce wychowawca organizuje pomoc.
4. Podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych
w szkole, wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele pełnią
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dyżury, których celem jest zapobieganie nieprawidłowym postawom uczniów, a także troska o bezpieczne
spędzanie wolnego czasu.
5. Uczeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, powinien mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki
podczas wszelkich form działalności dydaktyczno – wychowawczej organizowanych przez Gimnazjum.
6. Postępowanie w przypadku nieszczęśliwego
wypadku ucznia lub pracownika gimnazjum opiera się
na mocy odrębnych przepisów.
§ 12. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Podstawowe formy współpracy Gimnazjum
z rodzicami to:
1) spotkania ogólne wszystkich rodziców, służące głównie przekazywaniu przez dyrektora informacji na temat
zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych
gimnazjum oraz osiąganych efektów, a także zasięganiu opinii rodziców na temat istotnych dla całej społeczności szkolnej i rodziców spraw,
2) spotkania klasowe rodziców z wychowawcami służące
ustalaniu wspólnych zamierzeń dotyczących zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
w poszczególnych klasach, okresowemu informowaniu rodziców postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu, a także pedagogizacji rodziców,
3) zebrania ogólne wszystkich rodziców gimnazjum oraz
spotkania klasowe z wychowawcami organizowane są
nie rzadziej niż raz na kwartał.
4) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami
oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów służące bieżącej wymianie informacji, a także uzyskiwaniu porad w sprawach kształcenia i wychowania,
5) indywidualne narady z rodzicami uczniów zagrożonych
niepromowaniem organizowane przez gimnazjum na
początku ii okresu nauki z udziałem wychowawcy oraz
nauczycieli przedmiotów celem ustalenia wspólnych
działań służących przezwyciężaniu trudności,
6) pisemne informowanie rodziców o sytuacji szkolnej
dziecka oraz wizyty domowe w przypadkach trudności
nawiązywania innych form kontaktu z domem.
3. Rodzice podczas pierwszego w roku szkolnym
spotkania z wychowawcami zostają zapoznani z wewnątrzszkolnym prawem oświatowym.
§ 13. W oparciu o przepisy prawa oświatowego
Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną
i eksperymentalną.
§ 14. 1. W Gimnazjum mogą być organizowane
nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych oraz możliwości organizacyjnych
uwzględniających w szczególności potrzeby rozwojowe
uczniów.
2. W organizacji zajęć pozalekcyjnych szkoła
współdziała z rodzicami oraz organem prowadzącym.
Rozdział 4
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 15. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów opracowuje i przyjmuje do
realizacji Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
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§ 16. 1. Głównym celem oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół w Klęczanach jest
wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego
ucznia.
2. Ocena postępów ucznia dokonywana jest dwa
razy w ciągu roku szkolnego:
1) ocena klasyfikacyjna śródroczna,
2) ocena klasyfikacyjna roczna.
§ 17. 1. Ocenianie bieżące osiągnięć ucznia z zajęć
edukacyjnych dokonywane jest za pomocą stopni
i odnotowywane w dzienniczkach ucznia lub zeszytach
przedmiotowych.
2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne
i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:
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5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) aktywność uczniów pozalekcyjna (udział w konkursach, zawodach, akademiach, organizacjach).
3. W gimnazjum podczas oceniania śródrocznego
i rocznego stosuje się sześciostopniową skalę ocen
zachowania:
wzorowa- wz
bardzo dobra - bdb
dobra- db
poprawna - pop
nieodpowiednia - ndp
naganna – nag.

celujący – cel- 6
bardzo dobry – bdb - 5
dobry – db – 4
dostateczny – dst - 3
dopuszczający – dop - 2
niedostateczny – nast. – 1

4. Nie później niż na miesiąc przed semestralnym
i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawcy klasy zobowiązani są poinformować ucznia
i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej. Informacja ma formę pisemną.

Przy ocenach bieżących można stosować minusy

5. Nauczyciele przedmiotów, a w przypadku oceny
zachowania wychowawcy klas, są zobowiązani do wpisania w dzienniku propozycji ocen na tydzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej oraz
do poinformowania uczniów (a za ich pośrednictwem
rodziców) o przewidywanych ocenach.

i plusy.
3. Formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są:
1) pisemne prace klasowe i sprawdziany – obowiązkowe,
obejmujące większy zakres materiału, zapowiedziane
uczniom i zapisane w dzienniku na tydzień przed terminem, poprzedzone powtórzeniem, podlegające poprawie. Ilość pisemnych prac klasowych określa się
w przedmiotowym systemie oceniania,
2) odpowiedzi ustne,
3) pisemne kartkówki - 10 -15 minutowe, z trzech ostatnich tematów,
4) prace domowe,
5) opracowania lub prezentacje,
6) wytwory lub doświadczenia,
7) praca dodatkowa – nieobowiązkowa, przydzielona na
prośbę ucznia lub z inicjatywy nauczyciela.
4. Ocena innych form aktywności jest dokonywana przez nauczyciela zgodnie z potrzebami i specyfiką
przedmiotu.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,
techniki, plastyki i muzyki jest brany pod uwagę
w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć.
§ 18. 1. Nauczyciel ustala ocenę zachowania, starając się, aby zawierała ona jak najbardziej rzetelną informację o rzeczywistym funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowaniu przez niego zasad
współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych.
2. Ocena zachowania polega na uwzględnieniu
przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów klasy
następujących zasad:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

§ 19. 1. Ustala się następujące kryteria ocen z zajęć
edukacyjnych:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który prezentuje
pełny zakres wiedzy i umiejętności, a ponadto wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania i umie je prezentować. Potrafi rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych,
nietypowych, o podwyższonym stopniu trudności.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował
pełny zakres wiedzy i umiejętności programowych.
Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach. Prezentuje wiedzę
w sposób jasny i komunikatywny, posługując się językiem przedmiotu.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na poprawne rozumienie większości treści programowych
i samodzielne rozwiązanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych z danego przedmiotu. W prezentowaniu wiedzy popełnia nieliczne błędy.
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował
podstawowe wiadomości i umiejętności użyteczne
w życiu codziennym i niezbędne do kontynuowania
nauki na wyższym poziomie. Rozwiązuje zadania
o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy
nauczyciela.
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki
w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych
w programie edukacyjnym danej klasy, ale braki te nie
przekreślają możliwości kontynuowania nauki z danego
przedmiotu. Rozwiązuje lub wykonuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych
w programie danej klasy w stopniu umożliwiającym
mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie jest w stanie roz-
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wiązywać lub wykonywać zadań o elementarnym
stopniu trudności.
2. Ocena klasyfikacyjna nie może być średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych, powinna być jednak
sumą osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym określającą przyrost wiedzy i umiejętności.
§ 20. Wymagania na poszczególne oceny zachowania. Jako ocenę wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą.
1) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje,
przygotowuje się do nich,
b) przestrzega zasad współżycia w stosunku do pracowników szkoły, koleżanek, kolegów oraz innych
osób,
c) jest schludny, nosi obuwie zastępcze, dba o czystość w szkole i w otoczeniu,
d) uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
e) przestrzega dyscypliny na lekcjach, nie ma informacji o niewłaściwym zachowaniu ucznia poza
szkołą.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia
wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:
a) rzetelnie przygotowuje się do lekcji,
b) wykonuje terminowo i solidnie powierzone mu
prace i zadania,
c) zna i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa,
prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,
zwracając uwagę także innym,
d) jest koleżeński, potrafi współdziałać w grupie,
e) prezentuje wysoką kulturę słowa, jest taktowny
i życzliwy wobec innych,
f) rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych.
3) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo:
a) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy, jest
inicjatorem organizowanych imprez, pomaga
uczniom słabszym, współdziała z wychowawcą
i zespołem klasowym,
b) pracuje nad własnym rozwojem, rozwija swoje pasje i zainteresowania, osiąga wyniki nauczania odpowiadające możliwościom intelektualnym,
c) dba o piękno mowy ojczystej,
d) obdarza szacunkiem rodzinę, nauczycieli, pracowników szkoły,
e) swoją wzorową postawą i zaangażowaniem w pracę szkoły przynosi jej chlubę.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom na ocenę dobrą:
a) nie wywiązuje się w sposób wystarczający z obowiązków szkolnych, zdarza się, że spóźnia się na
lekcje, jest do nich nieprzygotowany, na zajęciach
wykazuje bierną postawę,
b) bywa nietaktowny w stosunku do pracowników
szkoły, koleżanek i kolegów,
c) nie dba o higienę osobistą, a także o czystość i ład
w szkole i w otoczeniu.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie
spełnia wymagań na powyższe oceny a także:
a) wykazuje lekceważący stosunek do nauki,
b) w znacznym stopniu uchybia wymaganiom szkolnym, a zastosowane przez szkołę, dom rodzinny
działania wychowawcze nie przynoszą rezultatów,
c) są informacje o niewłaściwym zachowaniu ucznia
poza szkołą.
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6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) ignoruje obowiązki szkolne,
b) świadomie działa na szkodę swoją i innych.
Rozdział 5
ORGANY GIMNAZJUM
§ 21. 1. Organami Gimnazjum są:
1) Dyrektor Gimnazjum,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski,
4) Rada Rodziców,
5) Rada Gimnazjum, jeśli zostanie utworzona.
2. Wszystkie funkcjonujące organy szkoły korzystają z pełnej autonomii wewnętrznej i realizują swoje
uprawnienia i obowiązki w granicach określonych
w ustawie o systemie oświaty.
3. Dyrektor Gimnazjum zapewnia warunki organizacyjne działania organów szkoły na poziomie możliwości Gimnazjum.
§ 22. 1. Dyrektor Gimnazjum w szczególności:
1) kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą
i opiekuńczą Gimnazjum oraz reprezentuje go na zewnątrz,
2) jest przełożonym służbowym i kierownikiem zakładu
pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
3) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą
Pedagogiczną, której jest przewodniczącym, Samorządem Uczniowskim, pozostałymi organami Gimnazjum, organem prowadzącym oraz sprawującym nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
5) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, jeżeli są zgodne
z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje
i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawującym
nadzór pedagogiczny,
7) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom
Gimnazjum oraz realizację zadań Gimnazjum zgodnie
z niniejszym Statutem, uchwałami Rady Pedagogicznej, przepisami prawa szkolnego, a także zarządzeniami Małopolskiego Kuratora Oświaty,
8) zapewnienia w miarę możliwości optymalne warunki
organizacyjno – materialnych do realizacji celów
i zadań szkoły,
9) tworzy warunki do rozwijania samorządności uczniów,
10)zapewnienia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych
i opiekuńczo – wychowawczych,
11)zapewnienia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
12)informuje społeczne organy szkoły o działalności
Gimnazjum,
13)opracowuje arkusz organizacyjny Gimnazjum na
podstawie ustalonych szkolnych planów nauczania,
14)opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych przy uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej i pozostałych organów Gimnazjum,
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15)przydziela nauczycielom, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęcia płatne dodatkowo,
16)sprawuje nadzór pedagogiczny.
2. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum oraz podejmuje w tej sprawie stosowne decyzje.
3. Dyrektor przyjmuje uczniów do Gimnazjum oraz
w szczególnie uzasadnionych przypadkach występuje
z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
4. Do obowiązków Dyrektora należy załatwianie
wszystkich spraw kadrowych wynikających ze stosunku
pracy.
5. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych Dyrektor w szczególności:
1) zarządza majątkiem Gimnazjum, organizuje okresową
inwentaryzację składników majątkowych,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą Gimnazjum,
3) organizuje przeglądy stanu technicznego obiektów
szkolnych,
4) odpowiada za prawidłowe prowadzenie kancelarii
i dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 23. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie realizacji zadań dotyczących
kształcenia, wychowania oraz opieki.
2. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor Gimnazjum i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum
bez względu na charakter umowy i wymiar czasu pracy.
3. Rada Pedagogiczna funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, które określają jej
kompetencje, obowiązki i uprawnienia.
4. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej
działalności. Zebrania Rady są protokołowane. Uchwały
są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwały są
podejmowane w głosowaniu jawnym z wyjątkiem
uchwał odnoszących się do:
1) wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora,
2) opiniowania nagród i odznaczeń,
3) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także
brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej.
6. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
1) zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia szkolnego
zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu
podręczników, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Gimnazjum w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć
edukacyjnych oraz propozycje dyrektora w sprawach
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2) projekt planu finansowego Gimnazjum,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
9. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora,
2) przygotowuje projekt zmian Statutu,
3) wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Gimnazjum w przypadku, gdy ta nie została powołana.
§ 24. 1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski
zwany dalej samorządem na zasadach i według kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy
Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
Gimnazjum.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny
ze Statutem Gimnazjum.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności zaś tych, które dotyczą
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposobami sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych oraz informacjami o zasadach
oceniania,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny osiągnięć
edukacyjnych oraz zachowania,
3) prawo do wpływania na organizację życia szkolnego,
zapewniającą właściwe proporcje między wysiłkiem
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań przy uwzględnieniu warunków i możliwości szkoły,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,
6) uzyskiwania pomocy ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców w realizacji zaplanowanych zadań oraz do uzyskiwania pełnych informacji
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dotyczących określonych spraw życia szkolnego istotnych dla uczniów,
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
samorządu.
§ 25. 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów Gimnazjum.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym
przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddziału na każdym pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym. Jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic.
3. Rada Rodziców uchwala:
1) Regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze Statutem Gimnazjum,
2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy Gimnazjum oraz program profilaktyki.
4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora
i innych organów Gimnazjum, organu prowadzącego oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach Gimnazjum.
5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:
1) program i harmonogram poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania,
2) projekt planu finansowego Gimnazjum składanego
przez Dyrektora.
6. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa
Regulamin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
§ 26. 1. Dyrektor Gimnazjum, Rada Pedagogiczna,
Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców realizując swoje
statutowe zadania współpracują ze sobą dla realizacji
celów i zadań szkoły.
2. Formy współdziałania organów Gimnazjum
w ramach ich działalności statutowej określają przyjęte
przez nich regulaminy.
3. W ramach tej współpracy tworzony jest przez Dyrektora obieg informacji służący sprawnej realizacji bieżących zadań Gimnazjum, a także zapobieganiu tworzenia się
sytuacji konfliktowych w społeczności szkolnej.
4. Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji między organami wymienionymi w § 18 ust.1
ustala się obowiązek wzajemnego przedkładania do
wiadomości wszystkich decyzji dotyczących tych obszarów życia szkoły, które z mocy ustawy są wspólnym
obszarem kompetencji.
5. Spory wynikające w Gimnazjum związane
z ocenianiem i klasyfikacją roczną uczniów rozpatrywane są w oparciu o prawo oświatowe.
6. Sytuacje konfliktowe związane z funkcjonowaniem uczniów w Gimnazjum (dotyczy bieżącego oceniania, absencji na zajęciach szkolnych, zachowania, braku
poszanowania majątku placówki, sporów w układzie
uczeń - nauczyciel) rozwiązywane są z udziałem wychowawcy klasy, jako koordynatora w prowadzonym postępowaniu przy udziale rodziców.
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7. W zależności od skali sytuacji konfliktowej związanej z funkcjonowaniem w Gimnazjum nauczyciela, ucznia
lub w związku z realizacją zadań oświatowych, postępowanie wyjaśniające przeprowadza Dyrektor z udziałem
zainteresowanych przedstawicieli organów Gimnazjum.
8. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych na zasadzie pełnego,
obiektywnego spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu swobodę wypowiadania się, przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, rozwiązuje problem w granicach prawa, gwarantuje stronom możliwość wniesienia odwołania, skargi, o ile jest
taka procedura przewidziana prawem.
9. Jeżeli sytuacja konfliktowa między organami
szkoły tego wymaga Dyrektor może powołać doraźną
komisję mediacyjną złożoną z pojedynczych przedstawicieli organów szkoły. Przewodniczącym komisji jest
przedstawiciel organu, który nie uczestniczy w sporze.
Jeżeli w sporze uczestniczą wszystkie organy funkcjonujące w Gimnazjum przewodniczący komisji zostaje wybrany z jej składu losowo. Rozstrzygnięcia komisji podejmowane w głosowaniu tajnym przy obecności pełnego składu osobowego są obowiązujące dla organów
uczestniczących w sporze. Członkowie komisji nie mają
prawa wstrzymywania się od głosu. Posiedzenie komisji
jest protokołowane. W przypadku, gdy zespół mediacyjny nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, stronom
pozostającym w konflikcie przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego lub Małopolskiego Kuratora Oświaty o ile przepis szczególny nie przewiduje innego trybu postępowania.
10. Wnioski z zaistniałych sytuacji konfliktowych,
które miały miejsce w Gimnazjum lub w związku
z działalnością szkoły są przedmiotem analizy Rady
Pedagogicznej celem usprawnienia określonego obszaru pracy szkoły.
Rozdział 6
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§ 27. 1. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata
(III etap edukacyjny).
2. Cykl kształcenia, o którym mowa w ust. 3 może
być krótszy w przypadkach realizowania przez ucznia
indywidualnego programu lub toku nauki na podstawie
odrębnych przepisów.
3. Gimnazjum może organizować oddziały sportowe, oddziały o poszerzonym programie z kultury fizycznej, informatyczne i językowe.
4. Nauka w klasach wymienionych w ust.
3 odbywa się według planów i programów nauczania
odpowiedniego typu szkół.
§ 28. 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem
1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia
następnego roku.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora, naj-
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później do 30 kwietnia każdego roku na podstawie
szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego
Gimnazjum. Arkusz ten podlega zatwierdzeniu przez
organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
4. Arkusz organizacji uwzględnia w szczególności:
1) liczbę pracowników Gimnazjum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
3) liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych,
w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu gimnazjum.
§ 29. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
§ 30. 1. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład
zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
możliwość odbycia zajęć nadobowiązkowych w innym
terminie niż określa to plan zajęć, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Dyrektorem.
§ 31. 1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia edukacyjne prowadzone w zasadzie w systemie
klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna w klasach I – III gimnazjum
trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od
30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas
zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 32. 1. W celu zapewnienia uczniom opieki oraz
pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych
w Gimnazjum może działać świetlica szkolna.
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Gimnazjum.
3. Wychowawcy pracujący w świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów przebywających
w świetlicy, prowadzą zajęcia według planu i programu
pracy świetlicy.
4. Regulamin świetlicy określa organizację i formy
pracy świetlicy odpowiednie dla potrzeb uczniów imożliwości bazowych Gimnazjum.
5. Godzina zajęć w świetlicy trwa 60 minut.
§ 33. 1. Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne
mogą być prowadzone systemem klasowo – lekcyjnym
oraz metodą projektów w grupach klasowych i międzyklasowych.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w miarę posiadanych środków finansowych lub
w ramach wolontariatu.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań finansowanych z budżetu Gimnazjum powinna
wynosić od 5 do 15 uczniów.
4. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych powinna wynosić od 5 do 10 uczniów.
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§ 34. 1. W gimnazjum może funkcjonować stołówka
lub punkt żywieniowy oraz gabinet lekarski i inne gabinety specjalistyczne.
2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej
i zasady jej funkcjonowania ustala Dyrektor Gimnazjum
w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 35. 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji
czytelniczej i medialnej służącym realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie,
nauczyciele, inni pracownicy Gimnazjum oraz rodzice.
3. Pomieszczenia biblioteki posiadają wydzieloną
część na gromadzenie i opracowywanie zbiorów, odrębną część na wypożyczanie książek oraz czytelnię
służącą jednocześnie za miejsce prowadzenia zajęć
z edukacji czytelniczo – medialnej.
4. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, by umożliwić uczniom dostęp
do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością biblioteki, a w szczególności:
1) zapewnia w miarę możliwości finansowych środki na
powiększanie zbiorów,
2) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za
jej protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela
– bibliotekarza,
3) zapewnia bibliotece odpowiednie wyposażenie umożliwiające
prawidłową
pracę,
bezpieczeństwo
i nienaruszalność mienia.
6. Dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza Regulamin Biblioteki, dokonuje analizy
jej działalności i ocenia co najmniej dwa razy w roku
stan czytelnictwa uczniów, formułuje wnioski służące
usprawnieniu pracy biblioteki.
7. Z biblioteką współpracują nauczyciele i wychowawcy klas.
8. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza dzielą się na:
1) pracę pedagogiczną, na którą przeznacza około
2/3 swojego czasu pracy, obejmującą:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych,
c) rozmowy z czytelnikami o książkach,
d) indywidualne doradztwo w doborze literatury,
e) realizację programu przysposobienia czytelniczo –
informacyjnego,
f) prowadzenie zespołu uczniów stale współpracujących z biblioteką,
g) opracowywanie informacji o stanie czytelnictwa,
h) organizowanie wystaw, konkursów oraz współuczestnictwo w przygotowywaniu uroczystości szkolnych.
2) prace organizacyjno – techniczne obejmujące:
a) gromadzenie zbiorów,
b) opracowywanie biblioteczne zbiorów,
c) ewidencję zbiorów – prowadzenie księgi inwentarzowej rejestru ubytków,
d) przeprowadzanie skontrum zbiorów,
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e) dokonywanie selekcji zbiorów nie rzadziej niż raz
w roku,
f) konserwację zbiorów,
g) organizowanie warsztatu informacyjnego,
h) porządkowanie księgozbioru.
9. Bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia
następującej dokumentacji: dziennika biblioteki szkolnej,
dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej statystyki
wypożyczeń, księgi inwentarzowej, rejestru ubytków,
dowodów wpływu i ubytków, dowodów przekazania
książek do pracowni, planu pracy oraz okresowych
i rocznych sprawozdań.
10. Nauczyciel – bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy biblioteki. Za
zbiory przekazane do pracowni szkolnych odpowiadają
nauczyciele, którzy potwierdzili fakt przyjęcia książek.
§ 36. 1. Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum
posiada następujące pomieszczenia:
1) sale i pracownie lekcyjne,
2) pomieszczenia dla biblioteki szkolnej,
3) salę sportową wraz z zapleczem oraz boisko szkolne,
4) szatnie uczniowskie,
5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
Rozdział 7
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
§ 37. 1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz
pracowników administracyjno – obsługowych w miarę
potrzeb.
2. Zasady i warunki zatrudniania i zwalniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela a pracowników administracyjno – obsługowych określają odrębne przepisy.
3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niepedagogicznych posiadają określone zakresy zadań dostosowane do potrzeb szkoły. Pisemne przydziały czynności, określające szczegółowo obowiązki oraz zakres odpowiedzialności sporządza Dyrektor Gimnazjum.
4. Obsługę finansowo – księgową Gimnazjum
prowadzi Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Gminy Gorlice.
§ 38. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno –
wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów według obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela,
stosownych przepisach wykonawczych, niniejszym
Statucie oraz planie pracy Gimnazjum na dany rok
szkolny. Zakres stałych obowiązków w szkole otrzymuje
nauczyciel na piśmie.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności
ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
3. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze,
zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo –
zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
4. Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z przydziałem czynności ustalanym na początku roku szkolnego przez Dyrektora
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w oparciu o arkusz organizacyjny, przy uwzględnieniu
opinii Rady Pedagogicznej.
5. Zadaniem nauczyciela w szczególności jest:
1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych
warunków podczas zajęć prowadzonych w szkole
i poza szkołą poprzez:
a) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) przebywanie z uczniami podczas zajęć,
c) sumienne pełnienie dyżurów nauczycielskich według ustalonego harmonogramu,
d) prowadzenie wycieczek bliższych i dalszych zgodnie z przepisami,
e) zapewnienie opieki uczniom podczas wyjazdów na
zawody sportowe oraz konkursy,
f) prawidłowe rozmieszczenie uczniów w ławkach
i dbałość o przestrzeganie zasad ergonomii,
g) przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej ucznia.
2) rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
3) prawidłowa realizacja treści nauczania,
4) wykorzystywanie w sposób celowy środków dydaktycznych dostępnych w szkole,
5) wzbogacanie wyposażenia pracowni, dbałość o pomoce oraz sprzęt szkolny,
6) systematyczne, rytmiczne ocenianie uczniów zgodnie
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów w tej ocenie,
7) informowanie rodziców oraz wychowawców klas
o osiągnięciach edukacyjnych uczniów,
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich
zdolności i zainteresowań,
9) rozpoznawanie przyczyn i potrzeb uczniów w zakresie
niepowodzeń w nauce, udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu tych trudności,
10)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wiedzy
w zakresie nauczanego przedmiotu,
11)prawidłowe dokumentowanie realizowanych zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych, prawidłowe sporządzanie
rozliczeń miesięcznych z wykonanych godzin ponadwymiarowych,
12)poinformowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania i oceniania wiadomości
i umiejętności z nauczanego przez siebie przedmiotu,
13)opracowanie do końca października każdego roku
szkolnego planu wynikowego dla każdej klasy,
w której prowadzi zajęcia edukacyjne.
6. W zakresie realizowanych przez siebie zadań
nauczyciel posiada uprawnienia do:
1) doboru programu nauczania dla zajęć edukacyjnych
dla danego oddziału ujętych w szkolnym planie nauczania,
2) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej
swoich uczniów,
3) wpływania na ocenę zachowania uczniów,
4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar
dla swoich uczniów,
5) ustalania treści programu prowadzonego koła lub
Gimnazjum.
7. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
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1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczej
w zakresie nauczanego przedmiotu i innych prowadzonych zajęć,
2) skutki wynikłe z braku dostatecznego nadzoru nad
bezpieczeństwem uczniów podczas prowadzonych zajęć szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnienia
dyżurów,
3) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,
4) stan powierzonego mu sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych, ich zniszczenie lub stratę spowodowaną brakiem nadzoru i zabezpieczenia.
8. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 39. 1. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył
obowiązki wychowawcy klasy, sprawuje bezpośrednią
opiekę wychowawczą nad uczniami tego oddziału,
a w szczególności:
1) stwarza warunki wspomagające rozwój osobowy
ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do
życia w rodzinie i społeczeństwie – wprowadza ucznia
w świat wartości duchowych, moralnych, wartości
kultury, wyzwala aktywność twórczą wychowanków
oraz aktywny stosunek do życia społecznego,
2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe wychowanków,
3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie
konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami
a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań o których
mowa w ust. 1 podejmuje w zależności od potrzeb następujące działania:
1) stosuje różnorodne formy i środki prowadzące do
dokładnego poznawania wychowanków w szkole
i poza szkołą oraz ich sytuacji życiowej, np. poprzez
obserwację zachowania w różnych sytuacjach, ankiety, kwestionariusze, badania socjometryczne, wywiady, rozmowy indywidualne, wizyty domowe,
2) otacza indywidualną opieką wszystkich wychowanków, dostosowaną do rozpoznanych potrzeb poszczególnych uczniów oraz zaistniałych warunków i sytuacji, wykazując takt, życzliwość i zrozumienie ich trudności oraz kłopotów, co wymaga w szczególności:
a) analizowania przyczyn niepowodzeń uczniów
w nauce i podejmowania środków zaradczych,
b) systematycznej kontroli uczęszczania uczniów na
zajęcia lekcyjne, badania przyczyn opuszczania zajęć szkolnych i podejmowania działań celem eliminowania przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności uczniów w szkole,
c) badania przyczyn niewłaściwego zachowania się
uczniów, udzielania im pomocy, rad, wskazówek,
d) organizowania pomocy materialnej dla uczniów
z rodzin biednych,
e) otoczenia opieką uczniów wykazujących szczególne
uzdolnienia,
3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą,
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4) współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem oraz rodzicami koordynując ich działania wychowawcze wobec
uczniów,
5) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami,
6) na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów i ich rodziców o wymaganiach na poszczególne oceny zachowania.
3. Wychowawca klasy w swych działaniach powinien prezentować wobec uczniów i rodziców wysoki
poziom kultury, takt pedagogiczny, wrażliwość etyczną
i estetyczną, poszanowanie godności osobistej, obiektywizm, życzliwość, chęć pomocy.
4. Wychowawca opracowuje własny roczny plan
pracy wychowawczo – opiekuńczej, oparty na programie wychowawczym gimnazjum.
5. Prowadzi dokumentację klasy i każdego wychowanka między innymi dziennik lekcyjny, arkusze
ocen, świadectwa szkolne, dokumentuje przebieg zebrań z rodzicami wraz z listami obecności, gromadzi
pisemne usprawiedliwienia nieobecności uczniów, kopie orzeczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej.
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy
z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora, Rady
Pedagogicznej, poradni psychologiczno – pedagogicznej.
§ 40. 1. Zadania pracowników administracji i obsługi:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sekretariatu gimnazjum,
2) prowadzenie dokumentacji finansowo – kadrowej,
3) usuwanie i naprawa bieżących usterek,
4) utrzymanie czystości na terenie budynku i obejścia
gimnazjum,
5) reagowanie upomnieniem na nieodpowiednie zachowania uczniów i niezwłoczne powiadamianie wychowawców o niestosownych zachowaniach uczniów.
§ 41. 1. Spośród nauczycieli pracujących w Gimnazjum Dyrektor powołuje szkolnego koordynatora
do spraw bezpieczeństwa.
2. Zadaniem koordynatora jest integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów
szkoły, tj. nauczycieli, uczniów i rodziców oraz współpraca ze środowiskiem, Małopolskim Kuratorem Oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich oraz innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.
3. Koordynator do końca września każdego roku
szkolnego opracowuje Plan Pracy Szkolnego Koordynatora
ds. Bezpieczeństwa w Gimnazjum na dany rok szkolny,
czuwa nad realizacją zadań w nim zawartych i przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców sprawozdanie z jego realizacji.
Rozdział 8
UCZNIOWIE GIMNAZJUM
§ 42. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 – 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi
szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
§ 43. 1. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje z urzędu
wszystkich uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia
na danym terenie.
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2. Dyrektor Gimnazjum może przyjąć ucznia
z innego obwodu na pisemną prośbę rodziców, jeżeli
warunki organizacyjne na to pozwalają.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza
obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Gimnazjum,
uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej
szkoły podstawowej.
4. O terminie i sposobie przeprowadzania rekrutacji zawiadamia się rodziców poprzez ogłoszenia:
1) na tablicy ogłoszeń w budynku Gimnazjum,
2) na tablicach ogłoszeń w sklepach,
3) w kościele parafialnym w Kwiatonowicach.
§ 44. 1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:
1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod
nauczania,
2) pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania,
3) tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami
higieny pracy umysłowej,
4) poszanowania swej godności,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno- wychowawczym,
7) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
8) reprezentowania Gimnazjum w konkursach, przeglądach i zawodach.
2. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a zwłaszcza:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach
edukacyjnych,
2) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
3) naprawiać wyrządzone szkody materialne,
4) przestrzegać zasad kultury współżycia,
5) dbać o honor i tradycje Gimnazjum,
6) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
7) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom,
pracownikom szkoły i ludziom starszym.
§ 45. 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody
i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) szczególne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na
wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego
- po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy i nauczyciela wobec całej klasy,
2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) nagrodę rzeczową,
4) list pochwalny do rodziców,
5) dyplom,
6) wpis do kroniki szkoły,
7) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe.
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4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie nauczyciela, wychowawcy klasy,
2) upomnienie Dyrektora,
3) upomnienie przez Dyrektora na forum klasy lub szkoły,
4) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
5) czasowego zakazu udziału w imprezach i wycieczkach
szkolnych,
6) przeniesienie przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
6. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się
odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego,
wychowawcy lub rodziców do Dyrektora w terminie
trzech dni, który w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną
zawiesza lub utrzymuje karę.
7. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Małopolskiego
Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innego gimnazjum, gdy uczeń:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
2) dopuszcza się kradzieży,
3) wchodzi w kolizję z prawem,
4) demoralizuje innych uczniów,
5) posiada narkotyki lub handluje nimi.
8. Uczeń Gimnazjum może być skreślony z listy
uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do innego
Gimnazjum.
§ 46. 1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przynoszenia i używania przez uczniów telefonów komórkowych.
2. W razie nagłych wypadków uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły.
3. Przyniesiony przez ucznia sprzęt wymieniony
w ust. 1 zostanie zatrzymany, wyłączony i oddany rodzicowi do rąk własnych.
Rozdział 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 47. 1. Gimnazjum posługuje się pieczęciami urzędowymi okrągłymi o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierającymi pośrodku wizerunek orła ustalonego dla
godła państwowego a w otoku napis „Gimnazjum
w Kwiatonowicach”.
2. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie
z odrębnymi przepisami.
3. Gimnazjum może posiadać własny sztandar,
godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 48. 1. Gimnazjum jest samorządową jednostką
organizacyjną.
2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki
finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 49. W sprawach statutowo nieuregulowanych
mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności zawarte w ustawie o systemie oświaty, ustawie
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- Karta Nauczyciela oraz wydanych na ich podstawie
aktach wykonawczych.
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§ 51. Upoważnia się dyrektora Gimnazjum do publikowania tekstu ujednoliconego.

§ 50. 1. Organem kompetentnym do opracowania
zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna.

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.
1045
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UCHWAŁA NR IV/14/11
RADY GMINY GORLICE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice
oraz określenia granic ich obwodów
Na podstawie art. 17 ust. 4 w związku z art. 5c pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określa granice ich obwodów:
1. Gimnazjum w Zespole Szkół w Bystrej - obwód
Gimnazjum obejmuje miejscowość Bystra,
2. Gimnazjum w Zespole Szkół w Dominikowicach obwód Gimnazjum obejmuje miejscowość Dominikowice,
3. Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej
w Zespole Szkół w Klęczanach - obwód Gimnazjum
obejmuje miejscowość Klęczany,
4. Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobylance - obwód Gimnazjum obejmuje miejscowość Kobylanka,
5. Gimnazjum w Kwiatonowicach - obwód Gimnazjum obejmuje miejscowość Kwiatonowice,
6. Gimnazjum w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej obwód Gimnazjum obejmuje miejscowości: Ropica
Polska i Bielanka,

7. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół
w Stróżówce - obwód Gimnazjum obejmuje miejscowość Stróżówka,
8. Gimnazjum w Zespole Szkół w Szymbarku obwód Gimnazjum obejmuje miejscowość Szymbark,
9. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach obwód Gimnazjum obejmuje miejscowość Zagórzany.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/156/08 Rady Gminy
Gorlice z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez
gminę Gorlice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR V/28/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/254/01 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia dla
terenu Gminy Lipinki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U.
Nr z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Rada Gminy
Lipinki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale własnej Nr XXX/254/01 z dnia
11 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Lipinki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zmienionej uchwałą Nr XXXI/265/01 z dnia
11 lipca 2001 r. oraz uchwałą Nr XLIII/252/06 z dnia
29 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1047

w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustalić dla terenu Gminy Lipinki 1 wyodrębniony stały
punkt sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
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UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Łużna, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Łużna Nr XXI/169/2001
z dnia 27 września 2001 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z 14 listopada 2001 roku;
Nr 160 poz. 2380 wraz ze zmianami Uchwałą Rady Gminy w Łużnej Nr II/4/02 z dnia 9 grudnia 2002 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Łużna - ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Nr 61 poz. 907 z 28 marca 2003 roku; Uchwałą Rady
Gminy w Łużnej Nr XIV/125/04 z dnia 30 września
2004 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Łużna ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego Nr 450 poz. 5100 z 29 grudnia 2004 roku;
Uchwałą Rady Gminy w Łużnej Nr IX/69/07 z dnia
13 września 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy
Łużna - ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego Nr 730 poz. 4789 z 16 października
2007 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 19 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"Powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy, który jest
głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta."
2. W § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są
jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości."
3. W § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

7. § 47 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"Na podstawie powołania zastępca wójta oraz skarbnik
gminy."
8. § 50 otrzymuje brzmienie:
"1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy,
2.Zasady gospodarki
odrębna ustawa."

finansowej

sołectw

określa

9. § 51 - uchyla się
10. § 53 otrzymuje brzmienie:
"Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada
Gminy oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy."
11. § 59 otrzymuje brzmienie:
"1. Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym
roku budżetowym jest uchwała budżetowa.
2. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
3. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada
Wójt."
12. § 60 otrzymuje brzmienie:
"1. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje wójt,
z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Łużna w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w terminie określonym ustawą o finansach publicznych.
3. Rada Gminy podejmuje uchwałę budżetową w terminie
określonym ustawą o finansach publicznych.

"Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na
podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego."

4. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, podstawą
gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały
budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.

4. W § 31 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"Wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec
wójta gminy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem
stosunku pracy, a pozostałe czynności - wyznaczona
przez wójta gminy osoba zastępująca lub sekretarz
gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały."

5. Bez zgody Wójta Gminy Rada Gminy nie może
wprowadzać w projekcie uchwały budżetowej gminy
zmian powodujących zmniejszanie dochodów lub
zwiększanie wydatków i jednocześnie zwiększanie
deficytu budżetu gminy."

5. W § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Rada gminy po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru
wójta i nie później niż 9 miesięcy przed zakończeniem
kadencji, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyn
innych niż nieudzielenie wójtowi absolutorium jedynie
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady."
6. W § 41 ust. 1 pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
" wnioskowanie do Rady Gminy w sprawie powołania
i odwołania skarbnika gminy."

13. § 62 - uchyla się.
14. Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Łużna - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Łużna otrzymuje
brzmienie: "
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej,
2. Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej w tym Biblioteka
Publiczna w Łużnej wraz z Filiami w Szalowej i Woli
Łużańskiej,
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łużnej,
4. Zespół Szkół w Łużnej - Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Anny Leśkiewicz i Publiczne Gimnazjum,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łużnej,
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6. Szkoła Podstawowa im. Wacława Potockiego w Woli
Łużańskiej,
7. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Mszance,
8. Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi
w Bieśniku,
9. Szkoła Podstawowa w Biesnej,
10. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Księdza
Stanisława Pękali i Publiczne Gimnazjum w Szalowej,
11. Samorządowe Przedszkole w Łużnej,
12. Samorządowe Przedszkole w Szalowej,
13. Samorządowe Przedszkole w Woli Łużańskiej.
14. Samorządowe Przedszkole w Mszance.".
15. W załaczniku Nr 4 do Statutu Gminy Łużna Regulamin Rady Gminy wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie:
" 1. Sesje Przygotowuje i zwołuje przewodniczący Rady
Gminy ustalając projekt porządku obrad, datę, godzinę i miejsce sesji, zadaniem przewodniczącego jest
wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do
wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
2. Wraz z zawiadomieniem o sesji, radnym przesyła się
przygotowane materiały, wnioski, propozycje rozstrzygnięć oraz projekty uchwał.
3. Rada Gminy obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na
kwartał. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminiem obrad, dołączając jednocześnie do zawiadomienia projekty uchwał wraz
z uzasadnieniem oraz inne materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.
4. W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej radni
powinni być powiadomieni najpóźniej na 2 dni przed
terminem obrad.
5. W razie naruszenia terminu dotyczącego zawiadomienia o zwołaniu sesji Rada Gminy może podjąć
uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczeniu nowego
terminu jej odbycia.
6. Wniosek w tej sprawie radni mogą zgłosić tylko do
czasu zatwierdzenia porządku obrad."
2) § 30 otrzymuje brzmienie:
"Rada Gminy powołuje następujące komisje stałe, jako
organy pomocnicze do wykonywania jej zadań:
1. rewizyjną w liczbie od 3 do 5 osób,
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2. budżetu i finansów w liczbie od 5 do 9 osób,
3. rozwoju gospodarczego i infrastruktury gminnej
w liczbie od 5 do 9 osób,
4. edukacji, kultury i samorządności w liczbie od 5
do 9 osób."
3) §32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Do zadań Komisji Budżetu i Finansów należy opiniowanie spraw z zakresu gospodarki finansowej gminy."
4) Dodaje się § 34 w brzmieniu:
"1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami,
a w szczególności:
1) Ustala terminy i porządek posiedzeń;
2) Zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji;
3) Czuwa nad przygotowaniem posiedzeń oraz ich
prawidłowym przebiegiem, a zwłaszcza nad zwięzłością wypowiedzi radnych oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniach komisji;
4) Reprezentuje komisję na posiedzeniach Rady Gminy,
oraz przed jednostkami i instytucjami w zakresie
przedmiotu działalności komisji.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji
jego funkcję sprawuje zastępcja przewodniczącego."
5) Dodaje się § 35 w brzmieniu:
"1. Komisja podejmuje opinie, wnioski i stanowiska
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmiej połowy jej składu;
2. Opinie, wnioski i stanowiska komisji przedstawia na
sesji Rady Przewodniczący komisji lub wyznaczony
przez komisję radny sprawozdawca;
3. Wnioski i opinie Kamisji Rady kierowane są do Wójta
lub Przewodniczącego Rady Gminy. 4. Komisje
przyjmują protokoły z posiedzeń komisji na następnych posiedzeniach."
6) Dodaje się § 36 w brzmieniu:
"Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia w sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej
niz jednej Komisji, które zwołują Przewodniczący zainteresowanych Komisji bądź Przewodniczący Rady."
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ Rada Gminy
Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Moszczenica.
1) Przedszkole Samorządowe w Moszczenicy;
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a) od dzieci przedszkolnych realizujących wyłącznie
podstawę programową, przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin – 15 zł;
b) od dzieci nie objętych obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym realizujących tylko
podstawę programową przebywających w przedszkolu do 5 godzin – 25 zł.
c) od dzieci przedszkolnych realizujących zajęcia wykraczające poza podstawę programową, przebywających w przedszkolu do 5 godzin – 38 zł;
d) od dzieci przedszkolnych realizujących zajęcia wykraczające poza podstawę programową, przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin – 55 zł;
2) Przedszkole Samorządowe w Staszkówce;
a) od dzieci spełniających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizujących wyłącznie
podstawę programową przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin – 15 zł;
b) od dzieci nie objętych obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym realizujących tylko
podstawę programową przebywających w przedszkolu do 5 godzin – 15 zł;
c) od dzieci nie objętych obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym realizujących tylko
podstawę programową przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin – 19 zł;
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d) od dzieci przedszkolnych realizujących zajęcia wykraczające poza podstawę programową /gimnastyka korekcyjna, język angielski/ przebywających w przedszkolu do 5 godzin – 19 zł;
e) od dzieci przedszkolnych realizujących zajęcia wykraczające poza podstawę programową /gimnastyka korekcyjna, język angielski/ przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin – 26 zł.
3) Od dzieci spełniających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizujących wyłącznie podstawę programową, przebywających w przedszkolu
do 5 godzin – bez opłaty.
4) Opłata za drugie i każde następne dziecko z domu
uczęszczające do tego samego przedszkola wynosi
50% stawki głównej.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała XXXVII/273/10 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola
gminne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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UCHWAŁA NR VI/56/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie
podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2013.
Działając na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259
z późn. zmianami/ - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1. Uchwały Nr LIX/616/2010 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie
podwyższenia wysokości kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2013, po ustępie 1 dodaje się
ustęp 2 w brzmieniu: „2. Osobom z terenu Miasta Nowego Sącza skierowanym do Środowiskowego Domu

Samopomocy w Nowym Sączu, kryterium dochodowe
uprawniające do bezpłatnych posiłków określone
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.,
o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) podwyższa się do 500%.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Dobosz
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UCHWAŁA NR IV/33/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.,j. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 6,
ust. 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 w zw. z art. 91d
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
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Nr 22, poz. 181, z późn. zm.), po przeprowadzeniu
procedury uzgodnień ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli, na wniosek Wójta Gminy
Podegrodzie Rada Gminy Podegrodzie uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.
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szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia,
a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

§ 3. Traci moc uchwała Nr 330/XLIV/2010 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz

Załącznik
do uchwały Nr IV/33/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 21 stycznia 2011 r.
REGULAMIN
określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o :
1. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.)
2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. z 2005 r. Nr.22
poz.455 z póź. zm.),
3. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę podstawową, gimnazjum, placówkę, zespół szkół
lub placówek, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Podegrodzie,
4. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której
mowa w pkt.3,
5. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy od 1 września danego roku kalendarzowego do 31
sierpnia roku następnego,
6. klasie – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę,
7. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
8. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art.42 ust.3 i ust.7 pkt. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela.

§ 2. 1. Tabelę zaszeregowania nauczycieli oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem.

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynika
z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, stopnia
awansu zawodowego nauczyciela oraz realizowanego
obowiązkowego wymiaru godzin.
§ 3. Regulamin niniejszy określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Dodatek za wysługę lat.
§ 4. Wysokość dodatku za wysługę lat, zasady jego
przyznawania oraz szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do
dodatku za wysługę lat określa art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela i § 7 rozporządzenia.
Dodatek motywacyjny
§ 5. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą wszystkich nauczycieli, w tym także dyrektorów szkół, zatrudnionych w szkołach na terenie gminy i mają zastosowanie do nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego. Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego zostały określone w § 6 rozporządzenia.
§ 6. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.
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1. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności :
a) uzyskanie przez uczniów , z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) jakość świadczonej pracy, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do
przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i stan techniczny budynku oraz
urządzeń szkolnych, dbałość o estetykę pomieszczeń i pomoce dydaktyczne,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków i poleceń służbowych,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególności :
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych
przez organ prowadzący,
c) udział w komisjach na terenie szkoły i gminy,
d) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
e) przejawianie form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki
bierze się pod uwagę:
1) realizację uchwał i zarządzeń organu prowadzącego,
2) realizację zadań statutowych szkoły,
3) ocenę pracy szkoły, przedszkola,
4) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
5) współpracę ze środowiskiem lokalnym i organizacjami
pozarządowymi,
6) umiejętność kształcenia relacji międzyludzkich wewnątrz – i zewnątrzszkolnych,
7) doskonalenie zawodowe dyrektora,
8) udział w naradach i spotkaniach organizowanych
przez organ prowadzący,
9) zarządzanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli
zgodnym z potrzebami szkoły,
10)skuteczność promocji szkoły jako placówki i umiejętność pozyskiwania innych osób do realizacji działań
na rzecz rozwoju szkoły oraz udział w uroczystościach,

Poz. 1051

11)prawidłowość i terminowość opracowania arkusza
organizacji szkoły, przedszkola, placówki oraz aneksu
do arkusza,
12)prawidłowość i rzetelność organizacji zajęć w roku
szkolnym, w tym prowadzenie sprawdzianów i egzaminów końcowych w klasach programowo najwyższych,
13)prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji
szkoły, przedszkola, placówki,
14)terminowe i rzetelne sporządzanie i przesyłanie
sprawozdań i informacji finansowych, statystycznych,
planistycznych i innych,
15)terminową i rzetelną korespondencję,
16)prawidłowe gospodarowanie mieniem komunalnym,
17)dbałość o standard szkoły, przedszkola, placówki,
w tym podejmowanie działań we własnym zakresie
tzw. systemem gospodarczym, bez konieczności angażowania środków budżetowych, zapewnienie właściwych warunków bhp,
18)prawidłowe oraz rzetelne prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej szkoły,
19)ocenę wyników kontroli prowadzonych przez upoważnione organy kontroli,
20)umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami
finansowymi szkoły, w tym:
przestrzegania dyscypliny budżetowej,
pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
21)sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły,
w tym:
dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość
realizacji zadań i zarządzeń,
podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
właściwa polityka kadrowa,
22)wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, w tym:
osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe,
artystyczne
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań.
§ 7. 1. Środki na dodatki motywacyjne:
-

-

dla nauczycieli danej szkoły, przedszkola z wyłączeniem dyrektora - stanowią od 5 do10 %
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela ustalone na etat kalkulacyjny w skali
roku budżetowego,
dla dyrektora stanowią od 10 do 20 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ustalone na etat kalkulacyjny w skali roku
budżetowego,

2. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może
przekroczyć :
1) dla dyrektora 40 % jego wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla wicedyrektora 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego,
3) dla innego stanowiska kierowniczego 25 % jego wynagrodzenia zasadniczego,
4) dla nauczyciela 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i przyznaje się go na czas określony od stycznia do
czerwca i od września do grudnia danego roku kalendarzowego.
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4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, wicedyrektora i osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze w poszczególnych szkołach, przedszkolach
ustala procentowo dyrektor, w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek ustala procentowo
Wójt Gminy, w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
w której uzupełnia etat.
Dodatek funkcyjny
-

od 9 do 15 oddziałów 450 - 1.000
powyżej 15 oddziałów 500 – 1.500

Poz. 1050,1051

§ 8. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu
zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora
lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny. Wykaz stanowisk i sprawowanych funkcji
uprawniających do dodatku funkcyjnego określa § 5
rozporządzenia.
§ 9. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Wójt Gminy w wysokościach każdorazowo
wynikających z obowiązującego w danym roku kalendarzowym regulaminu wynagradzania uwzględniając
wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, klasy łączone, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole (w tym
zastępców) i administracyjnych, strukturę organizacyjną
(zmianowość), zakresu prac administracyjno - technicznych, wyniki pracy szkoły, zaangażowanie w poprawę
stanu technicznego budynku oraz warunki demograficzne i geograficzne , w jakich szkoła funkcjonuje.
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2. Wysokość dodatków funkcyjnych określa poniższa tabela.
Lp.
1.
2.

STANOWISKO
Dyrektor przedszkola
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
a) Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej :
- do 8 oddziałów
- od 9 do 15 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów
b) wicedyrektor szkoły
c) inne stanowisko kierownicze

§ 10. Dodatek funkcyjny określony w § 9 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania –
z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie.
§ 11. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni
awansu zawodowego, którym powierzono sprawowanie
funkcji, przysługuje dodatek funkcyjny:
a) wychowawcy w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 60 zł,
b) wychowawcy w szkołach podstawowych – 100 zł
c) wychowawcy w gimnazjach – 150 zł,
d) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta
– 100 zł,
e) opiekuna stażu – 50 zł.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek przyznaje Wójt Gminy, a dla
nauczycieli uprawnionych przyznaje dyrektor.
Dodatek za warunki pracy
§ 12. Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych i uciążliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu
dodatek za warunki pracy.
§ 13. 1. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się
prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określonych w § 8 rozporządzenia.
2. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się
prowadzenie przez nauczycieli zajęć określonych w § 9
rozporządzenia .

DODATEK W KWOCIE
200 - 500

300 - 800
450 - 1.000
500 – 1.500
330 – 600
150 - 300
§ 14. 1. Za pracę w trudnych warunkach nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 10 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Za pracę w warunkach uciążliwych nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 15 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 15. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Wójt Gminy Podegrodzie.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 16. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin, będąca
wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, o których mowa w art.42 ust.3 Karty
Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że czas godzin do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę (z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeśli
praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku).
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 17. 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły,
tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego
funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłaty
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nagród Wójta Gminy Podegrodzie i Dyrektora, dzielony
w ten sposób, że:
1) 50 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora
2) 50 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta.
2. Ustala się następującą wysokość nagród:
-

nagroda Wójta do 3.000,00 zł.
nagroda Dyrektora do 2.000,00 zł.

3. Kryteria i tryb przyznawania nagród ustala Rada
Gminy Podegrodzie w odrębnej uchwale, po zasięgnięciu opinii struktur związkowych – zgodnie z art. 49 ust. 2
Karty Nauczyciela.
Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
§ 18. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie: 5 zł na każdego uprawnionego członka rodziny.
3. Do osób o których mowa w ust.2, zalicza się
nauczyciela i współmałżonka oraz dzieci (własne lub
przysposobione) uczące się do 18 roku życia, oraz kontynuujące naukę nie dłużej niż do 26 roku życia,
a będących na utrzymaniu rodziców.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
§ 19. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły (placówki), a dyrektorowi szkoły (placówki) – Wójt.
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1. W okresie wykonywania pracy, a także w okre-

sach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
2. W okresie odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powołanym do służby wojskowej zawarta jest umowa
o pracę na czas określony, dodatek mieszkaniowy wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa jest zawarta,
3. Niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkaniowego,
4. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego
przyznanie.
5. Korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 21. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z dołu, w terminach wypłaty wynagrodzenia.
§ 22. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co
najmniej ½ etatu, posiadającemu pełne kwalifikacje do
zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, przysługuje
dodatek wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
Postanowienia końcowe
§ 23. 1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez
Radę Gminy w Podegrodziu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
2. Zmiany w regulaminie dokonywane są przez
Radę Gminy w Podegrodziu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela, Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy.

§ 20. Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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UCHWAŁA NR IV/34/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, przedszkolach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 ze
zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami), po przeprowadzeniu procedury uzgodnień
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
na wniosek Wójta Gminy Podegrodzie

Rada Gminy Podegrodzie uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin określający kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie. za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie .

nionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 329/XLIV/2010 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród
za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz
realizacji innych zadań statutowych przedszkola/szkoły,
sposobu podziału tych środków dla nauczycieli zatrud-

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 21 stycznia 2011 r.
REGULAMIN

określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach
i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie. za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach
i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie. za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwany dalej „Regulaminem” reguluje:
1) kryteria przyznawania nagród ;
2) tryb przyznawania nagród;
3) sposób podziału środków;
4) tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Podegrodzie;
2) Organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to
Gminę Podegrodzie;
3) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p. zm.);
4) Szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową,
gimnazjum i przedszkole;
5) Nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych
placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Podegrodzie;
6) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora
szkoły, przedszkola i innych placówek.
Rozdział 2
Sposób podziału środków
§ 3. W budżecie Gminy Podegrodzie tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:
1) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody
wójta gminy;
2) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
Rozdział 3
Kryteria przyznawania nagród
§ 4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy.

§ 5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
§ 6. 1. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród
może być przyznana nauczycielom za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji
innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej
polegających na:
a) osiąganiu przynajmniej dobrych wyników nauczania
potwierdzonych
w sprawdzianach
i egzaminach uczniów przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne;
b) podejmowaniu działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywaniu nowatorskich
programów i publikacji;
c) osiąganiu przynajmniej dobrych wyników nauczania, potwierdzonych zakwalifikowaniem
uczniów do konkursów przedmiotowych na
szczeblu co najmniej powiatowym oraz zawodów
sportowych na takim samym szczeblu;
d) osiąganiu dobrych wyników w pracy z uczniami
uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności
w nauce oraz w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
e) prowadzeniu efektywnej i urozmaiconej działalności wychowawczej uczniów, w poszanowaniu
narodowych wartości i tradycji;
f) przygotowywaniu i wzorowym organizowaniu
uroczystości szkolnych lub środowiskowych oraz
imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
i wypoczynkowych;
2) w zakresie pracy opiekuńczej polegających na:
a) zapewnieniu pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;
b) prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności
narkomanii i alkoholizmu;
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c) organizowaniu współpracy szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
d) organizowaniu udziału rodziców w życiu szkoły
lub placówki oraz rozwijaniu formy współdziałania szkoły z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej polegających na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela;
c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach
różnych organizacji społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach;
d) przygotowywaniu i udziale w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów i programów poszerzających ofertę edukacyjna szkoły.
§ 7. Dyrektorzy szkół mogą otrzymać nagrodę za
szczególne osiągnięcia w zakresie kierowania szkołą
polegające na:
1) uzyskiwaniu dobrych efektów pracy dydaktyczno –
wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
2) uzyskiwaniu dobrych efektów w organizacji pracy
i racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi szkoły;
3) uzyskiwaniu dobrych efektów w realizacji funkcji pracodawcy i animatora oświaty w środowisku oraz zadań wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w lokalnej polityce oświatowej.
Rozdział 4
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody
§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta
gminy wystąpić może:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektor szkoły;
b) rada pedagogiczna;
c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
2) dla dyrektora szkoły:
a) rada pedagogiczna;
b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Wójt gminy może z własnej inicjatywy przyznać
nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi bez wymogu
opiniowania wniosku przez radę pedagogiczną.
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4. Kandydat do nagrody – nauczyciel, winien
spełniać minimum:
1) 4 kryteria odpowiednio określone w § 6 ust. 1 pkt 1,
2) 2 kryteria odpowiednio określone w § 6 ust. 1 pkt 2,
3) 2 kryteria odpowiednio określone w § 6 ust. 1 pkt 3.
5. Kandydat do nagrody – dyrektor, winien
spełniać wszystkie 3 kryteria określone w § 7.
6. Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać uzasadnienie i opinię rady pedagogicznej.
§ 9. Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa
załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 10. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta dla nauczyciela
opiniuje
pod
względem
formalnym
i merytorycznym, z wyłączeniem określenia wysokości
nagrody, Komisja powołana przez Wójta w składzie:
1) Przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodniczący,
2) Przedstawiciel dyrektorów szkół,
3) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy,
4) Przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych.
Rozdział 5
Tryb przyznawania nagród
§ 11. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 3 pkt 1 – wójt
gminy;
2) ze środków, o których mowa w § 3 pkt 2 – dyrektor
szkoły.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mogą być przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej;
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły;
3) zakończenia roku szkolnego.
3. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego,
nauczyciel a także dyrektor może otrzymać w danym
roku nagrodę ministra właściwego ds. oświaty
i wychowania i kuratora oświaty. Ponadto nauczyciel
może także otrzymać nagrodę dyrektora szkoły.
4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo (dyplom), którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora
szkoły wystąpić może:

§ 12. 1. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu odbywa się w trybie określonym dla jego
podjęcia.

1) rada pedagogiczna;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

2. Powyższy Regulamin został zaopiniowany przez
Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Podegrodziu.

lub dyrektor może ją przyznać z własnej inicjatywy.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu określającego kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
GMINY PODEGRODZIE

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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UCHWAŁA NR IV/46/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko odpadów Komunalnych
w Podegrodziu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, Poz. 1591 z późn.
zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997 r.,
Nr 9, Poz. 43 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 185, Poz. 1243 z późn. zm.)
RADA GMINY PODEGRODZIE uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny za przyjęcie 1 tony odpadów na
Gminne Składowisko odpadów Komunalnych w Podegrodziu w wysokości:
1) 150,00 zł brutto za 1 tonę – dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Podegrodzie,
2) 100,00 zł brutto za 1 tonę – dla podmiotów zarządzających cmentarzami w miejscowościach: Podegrodzie,
Olszanka, Brzezna, Podrzecze, Długołęka – Świerkla.

§ 2. Ceny za przyjęcie odpadów ustalone w § 1 nie
dotyczą odpadów o walorach surowców wtórnych zbieranych na składowisku oraz odpadu w postaci ziemi
pozyskiwanej przez właściciela składowiska celem wykorzystania na warstwy izolacyjne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 209/XXX/2008 Rady
Gminy Podegrodzie z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Podegrodziu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (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.
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tel. (061) 835 35 36

ISSN 1507-1561

Cena 19,44 zł (w tym 8% VAT)

