DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 310

Kraków, dnia 15 czerwca 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU:
2542

–

Rady Powiatu Myņlenickiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w uchwale Rady Powiatu w Myņlenicach nr XXXV/211/2001 z dnia
7 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek i ich
rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myņlenicki, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz szczegółowych zasad
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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–

–
–

–

–

–

–

–

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia
stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta
Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.).

17935

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie okreņlenia
zasad usytuowania na terenie Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

17936

Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.

17936

Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własnoņć gminy Biskupice.

17938

Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach stanowiącego
własnoņć Gminy Biskupice.

17939

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie okreņlenia
zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji.

17939

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokoņci opłat za ņwiadczenia dodatkowe udzielane przez Miejskie Przedszkole w Bukownie.

17940

Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg
gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji
dojazdowej.

17941

Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie aktualizacji dróg
zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych wraz z okreņleniem ich
aktualnych parametrów technicznych.

17942

Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Drwini.

17944
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Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie:
zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy.

17946

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

17947

Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu okreņlającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice

17948

Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr VII/30/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27.04.2011r. dotyczącej Regulaminu okreņlającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.

17954

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokoņci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

17954

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice

17955

Rady Gminy Tymbark z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIV/266/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.

17956

2542
2542

UCHWAŁA NR VII/51/2011
RADY POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myņlenicach nr XXXV/211/2001 z dnia 7 czerwca 2001 roku
w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Myņlenicki, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 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. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu Myņlenickiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku do Uchwały Rady Powiatu
w Myņlenicach nr XXXV/211/2001 z dnia 7 czerwca 2001
roku, zmienionym uchwałą nr XXXIX/259/2001 Rady
L.p.
1.

2.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły/zespołu każdego typu, liczącej:
- do 6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły/zespołu każdego typu, liczącej:
- 9-16 oddziałów

Powiatu w Myņlenicach z dnia 30 października 2001 r.,
dokonuje się zmiany ust 1, który otrzymuje brzmienie: „
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych okreņlony
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) o liczbę godzin zajęć, stanowiącą różnicę między
obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem okreņlonym w tabeli:
Tygodniowy wymiar
zajęć w godzinach
10
8
5
3
9

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 310

3.
4.
5.

6.
7.
8.
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- 17 i więcej oddziałów
Kierownik warsztatów szkolnych we wszystkich szkołach/zespołach
Zastępca kierownika warsztatów szkolnych we wszystkich szkołach/zespołach
Kierownik kształcenia praktycznego szkoły/zespołu każdego typu, liczącej:
- 6 - 16 oddziałów
- 17 - 32 oddziałów
- 33 i więcej oddziałów
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kierownik internatu - do 70 wychowanków
Dyrektor międzyszkolnego oņrodka sportowego

7
7
11
9
7
5
10
14
8"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 wrzeņnia 2011 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady: Henryk Migacz

2542

2543
2543

UCHWAŁA NR VIII-54-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania
pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn.zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Skreņla się treņć pkt I załącznika nr 2 do Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie
wprowadzenia stref płatnego parkowania pojazdów
samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz
ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.),
a w to miejsce wprowadza się nową treņć, stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVIII170-04 z dnia 26 lutego 2004 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 85, poz. 1090 z późn. zm.) nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia
1 lipca 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
Załącznik
do uchwały Nr VIII-54-11
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

I. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania okreņlonych w zał. nr 1:
1

Stawki opłat za poszczególne godziny parkowania

a
b
c
d
e

za parkowanie do 30 minut
za parkowanie do jednej godziny
za druga godzinę parkowania
za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania
za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania max do 8 godzin
Opłaty abonamentowe wystawiane dla jednego pojazdu poprzez wskazanie jego numeru rejestracyjnego
abonament postojowy dzienny
abonament postojowy 14 dniowy
abonament postojowy miesięczny
abonament postojowy kwartalny
abonament postojowy półroczny
abonament postojowy roczny

2
a
b
c
d
e
f

Stawka
godzinna
1,00 zł
1,50 zł
1,70 zł
1,80 zł
1,50 zł

Opłata
faktyczna
1,00 zł
1,50 zł
3,20 zł
5,00 zł
max 12,50 zł
Stawka
7,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
125,00 zł
240,00 zł
450,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Roman Babski
2543
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UCHWAŁA NR VIII-55-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad usytuowania na terenie Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy
z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwoņci
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70
poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie
uchwala co następuje:
§ 1. Okreņlić następujące zasady
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

usytuowania

1. Usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży , za wyjątkiem napojów o zawartoņci alkoholu do 4,5% oraz
piwa nie może znajdować się bliżej niż 50m od takich
obiektów, jak:
a) szkoły, przedszkola i żłobki;
b) Koņcioły, Cmentarze,
c) punkty rehabilitacji osób uzależnionych;
d) szpitale
e) dziecięce i młodzieżowe kluby osiedlowe o działalnoņci wychowawczej i dydaktycznej;
2. Usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartoņci powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może
znajdować się bliżej niż 100m, od takich obiektów jak:
a) szkoły, przedszkola i żłobki;

4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) do spożycia
w miejscu sprzedaży.
4. Odległoņć o której mowa w ust.1 i 2 definiowana jest
jako najkrótsza, mierzona drogą dojņcia od wejņcia
do punktu sprzedaży do wejņcia do obiektu okreņlonego w ust.1 i 2.
§ 2.
Dopuszcza
się
możliwoņć
sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych w ogrodzonych
''ogródkach gastronomicznych'' przylegających do lokalu gastronomicznego i stanowiących integralną częņć
tego lokalu.
§ 3. Punkty sprzedaży w których prowadzona jest
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży przed dniem wejņcia w życie niniejszej uchwały,
uznaje się jako spełniające wymogi usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Andrychów.
§ 4. Postanowienia o których mowa w §1 nie mają
zastosowania przy wydawaniu jednorazowych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI-328-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 wrzeņnia 2009 r.
w sprawie okreņlenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.

b) Koņcioły, Cmentarze,
c) punkty rehabilitacji osób uzależnionych;
d) szpitale
e) dziecięce i młodzieżowe kluby osiedlowe o działalnoņci wychowawczej i dydaktycznej;

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3. Odstępuje się od wymogu odległoņciowego dla punktu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartoņci alkoholu do 4,5% oraz piwa i o zawartoņci alkoholu od

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

2544

2545
2545

UCHWAŁA NR X/47/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala,
co następuje:
§ 1. Przedszkola samorządowe, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne utworzone przy szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice
realizują
programy
wychowania
przedszkolnego
uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego okreņloną w Rozporządzeniu z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17) i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie od godziny 7.00 do godziny 12.00 5 godzin dziennie w przedszkolach samorządowych

Dziennik Urzędowy
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i punktach przedszkolnych, natomiast w oddziałach
przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych zgodnie arkuszem organizacyjnym placówki.

w przedszkolu i naliczana jest od 3 dnia nieobecnoņci
dziecka w rozliczeniu miesięcznym, z uwzględnieniem kosztów stałych.

§ 2. Opłacie podlegają usługi opiekuńczowychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie, które obejmują:

1) Stawkę dzienną, dla celu zwrotu oblicza się jako
iloraz opłaty miesięcznej okreņlonej w § 3. ust. 1
pkt.1 i 2 i liczby 30.

1. zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania
dziecka podczas pobytu w przedszkolu;
2. przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem
podczas wypoczynku;
3. nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych,
indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw;
4.

zajęcia
przygotowujące
dzieci
do
udziału
w przedszkolnych oraz ņrodowiskowych imprezach
artystycznych i okolicznoņciowych;

5. zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną
i zajęcia
logopedyczne,
realizowane
zgodnie
z indywidualnymi potrzebami dzieci;
6. gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwoņci
dziecka;
7. zajęcia relaksacyjno-wyciszające.
§ 3.
1. Za ņwiadczenia przedszkoli samorządowych, punktów
przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Biskupice w czasie wykraczającym poza
czas okreņlony w § 1 ustala się opłatę miesięczną od
jednego dziecka w wysokoņci:
1) dla przebywających w przedszkolu do 6 godz.
dziennie - 9 % wysokoņci minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679
z późn. zm.);
2) dla przebywających w przedszkolu powyżej
6 godz. dziennie - 11 % wysokoņci minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z późn zm.).
2. Opłatę za ņwiadczenia okreņlone w § 3. ust.1 pkt.1 i 2
obniża się o 30 % za każde następne dziecko danej
rodziny, uczęszczające do przedszkola.

5. Rodzic (opiekun prawny) wnosi odpłatnoņć za wyżywienie dziecka kalkulowaną w każdej placówce odrębnie.
6. Opłata, o której mowa w § 3. ust.1 pkt.1 i 2 nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala dyrektor przedszkola wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci lub Radą Rodziców, jeżeli została utworzona. Stawka żywieniowa w całoņci przeznaczona
jest na zakup artykułów żywnoņciowych do przygotowywania posiłków.
7. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do wnoszenia opłat okreņlonych w § 3. ust.1 pkt.1 i 2,
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za dany
miesiąc z góry. W przypadku, gdy ten dzień jest
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu
płatnoņci uważa się najbliższy dzień powszedni.
8. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola
w trakcie miesiąca, rodzic (opiekun prawny) wnosi
opłatę proporcjonalną, liczoną od dnia zapisania
dziecka.
§ 4. Dziecko zostaje skreņlone z listy dzieci korzystających z przedszkola, w przypadku:
1) niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do 10 dni
od pierwszego dnia okresu na jaki dziecko zostało
przyjęte do przedszkola, a rodzic (opiekun prawny) nie
powiadomił dyrektora przedszkola o przyczynie nieobecnoņci dziecka;
2) powstania zaległoņci w regulowaniu przez rodzica
(opiekuna prawnego) opłat o których mowa w § 3.
ust.1 pkt.1 i 2 oraz ust. 5 w wyskoņci przekraczającej
50% wysokoņci minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z późn zm.).
§ 5. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku, traci moc
uchwała Rady Gminy Biskupice Nr XXXV/249/09 z dnia
20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.

3. Miesięczna wysokoņć opłaty za czas realizacji odpłatnych ņwiadczeń, o których mowa w § 2 ustalana jest
w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów
prawnych)
liczbę
godzin
pobytu
dziecka
w przedszkolu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 wrzeņnia 2011r.

4. Odpłatnoņć o której mowa w § 3. ust.1 pkt.1 i 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecnoņci dziecka

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg
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UCHWAŁA NR X/48/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostĉpnych stanowiących własnoņć gminy Biskupice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt
4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwoņci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się Regulamin korzystania z rekreacyjnych
obiektów ogólnodostępnych stanowiących własnoņć gminy Biskupice:
a) Parku turystyczno – ekologicznego pod „Czerwonym bukiem” w Jawczycach;
Załącznik
do uchwały Nr X/48/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z REKREACYJNYCH
OBIEKTÓW OGÓLNODOSTĈPNYCH
Przed przystąpieniem do korzystania
z obiektu użytkownicy zobowiązani są do zapoznania
siĉ z regulaminem, stosowania siĉ do jego postanowień oraz udzielenia stosownego pouczenia podopiecznym.
1) Plac zabaw, boisko sportowe, park, centrum rekreacyjne, zwane dalej rekreacyjnymi obiektami ogólnodostępnymi, służą zabawie, rekreacji i wypoczynkowi
dzieci i młodzieży szkolnej, przedszkolnej i osobom
dorosłym.
2) Rekreacyjne obiekty ogólnodostępne czynne są
w godzinach od 8:00 do 22:00
3) Administratorem rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych jest Urząd Gminy Biskupice.
4) Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie
rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych wyłącznie
pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby
dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna
prawnego, natomiast dzieci powyżej 7 roku życia za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
5) Na teren rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych
nie wolno wprowadzać zwierząt.
6) Na terenie rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych
nie wolno ņmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy
na ņmieci.
7) Na terenie rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych
zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz
palenia tytoniu. Zabrania się wstępu osobom, których
stan wskazuje na spożycie alkoholu .
8) Na terenie rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych
dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległoņć od urządzeń będących w użyciu.
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b) Centrum turystyczno – dydaktycznego przy „Potoku Królewskim” w Zabłociu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomoņci na tablicach informacyjnych przy obiektach
wymienionych w ust. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg
9) Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających
z rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych pełną
odpowiedzialnoņć ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
10) Na terenie rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych zabrania się:
a) w strefie bezpieczeństwa urządzeń typu huņtawka,
przeplotnia, drabinka, organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze;
b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy,
bramki piłkarskie boiska i inne urządzenia, które
temu nie służą;
c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne
obiektów, szczególnie huņtawek, przeplotni, drabinek, bramek na boisku;
d) niszczenia i uszkadzania roņlinnoņci;
e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
f) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub
braku widocznoņci.
11) Korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
12) Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne
zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie rekreacyjnych obiektów ogólnodostępnych należy
zgłaszać w Urzędzie Gminy Biskupice pod numerem
telefonu
(012) 289-70-84 lub jednym z numerów alarmowych.
Telefony alarmowe:
- Ogólny 112
- Policja tel. 997
- Pogotowie Ratunkowe tel. 999
- Straż Pożarna tel. 998
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg
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UCHWAŁA NR X/50/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach stanowiącego własnoņć
Gminy Biskupice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2
pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy
uchwala, co następuje:

2. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomoņci na tablicy informacyjnej przy obiekcie wymienionym w pkt 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.

§ 1.

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

1. Uchwala się Regulamin korzystania z Parku Kultury
i Wypoczynku w Tomaszkowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg
Załącznik
do uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU KULTURY
I WYPOCZYNKU
Przed przystąpieniem do korzystania z obiektu użytkownicy zobowiązani są do zapoznania siĉ
z regulaminem, stosowania siĉ do jego postanowień
oraz udzielenia stosownego pouczenia podopiecznym.
1) Park Kultury i Wypoczynku, zwany dalej parkiem,
służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci
i młodzieży szkolnej, przedszkolnej i osobom dorosłym.
2) Administratorem Parku Kultury i Wypoczynku jest
Urząd Gminy Biskupice.
3) Park jest dostępny:
a) w miesiącach listopad – marzec od godziny 8:00 do
18:00
b) w miesiącach kwiecień – październik od godziny
8:00 do 22:00
4) Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie
parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna
prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast dzieci powyżej 7 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.

5) Na teren parku nie wolno wprowadzać zwierząt.
6) Na terenie parku nie wolno ņmiecić. Odpadki wrzucać
należy do koszy na ņmieci.
7) Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających
z parku pełną odpowiedzialnoņć ponoszą ich rodzice
lub opiekunowie.
8) Na terenie parku zabrania się:
a) wchodzenia na dachy konstrukcji altan, scenę widowiskową, ogrodzenia, bramy, i inne urządzenia,
które temu nie służą;
b) niszczenia i uszkadzania roņlinnoņci;
c) palenia ognisk, grilli oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.
9) Korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie parku
musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem
i funkcją.
10) Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne
zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie
parku należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Biskupice
pod numerami telefonów: (12) 289 – 70 – 87, (12)
289 – 70 – 82 lub jednym z numerów alarmowych.
Telefony alarmowe:
- Ogólny 112
- Policja tel. 997
- Pogotowie Ratunkowe tel. 999
- Straż Pożarna tel. 998
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg
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UCHWAŁA NR VII/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji.
Na podstawie: art.18.ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci pożyt-

Dziennik Urzędowy
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ku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234
poz.1536) Rada Miejska w Bukownie uchwala, co
nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Ustala się zasady i tryb konsultowania
z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalnoņci
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji - stanowiące załącznik do uchwały .

Przewodniczący Rady: Zbigniew Urbański

Załącznik
do uchwały Nr VII/38/2011
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3
ust.3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych
organizacji.

§ 4.
1. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących
formach:
a) Otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
b) korespondencyjnego informowania o możliwoņci
składania opinii i uwag do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji,

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
a) a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”.
b) a) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Miasta Bukowno z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalnoņć na terenie
Miasta Bukowno w celu poznania ich opinii w sprawie
poddanej konsultacji.
§ 3.
1. Konsultacje ogłasza Burmistrz Miasta Bukowno, podając w szczególnoņci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Poz. 2548,2549

cel konsultacji,
przedmiot konsultacji,
zakres konsultacji,
formę konsultacji,
czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecnoņci uczestników konsultacji.
3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie opinii
nie może być krótszy niż 14 dni od ich ogłoszenia.
§ 5.
1. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłaszanych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza
z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.
2. Ostateczne wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Bukowno przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu
do projektów aktów.
§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.
Przewodniczący Rady: Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR VII/39/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia dodatkowe udzielane przez Miejskie Przedszkole w Bukownie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
w związku z art 14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeņnia

1991 o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz 2572
z póź. zm.) Rada Miejska w Bukownie uchwala, co nastĉpuje:
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§ 1. Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez
rodziców i opiekunów prawnych za dodatkowe ņwiadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar
zajęć 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
przez Miejskie Przedszkole w Bukownie, w wysokoņci 55
zł miesięcznie.

§ 3.
1. Przyznaje się ulgę w opłacie w wysokoņci 50% dla
drugiego dziecka uczęszczającego do Miejskiego
Przedszkola w Bukownie.
2. Zwalnia się z opłaty:
1) każde następne dziecko,
2) dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym
wspomaganiem rozwoju,
3) dzieci korzystające z żywienia w przedszkolu, za
które stawkę żywieniową pokrywa Miejski Oņrodek
Pomocy Społecznej w Bukownie.

§ 2. Dodatkowe ņwiadczenia o których mowa w § 1
uchwały obejmują:
1) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
2) wspieranie indywidualnych zainteresowań oraz
wspomaganie rozwoju emocjonalno – społecznego,
3) zajęcia
przygotowujące
dzieci
do
udziału
w przedszkolnych oraz ņrodowiskowych konkursach,
imprezach artystycznych i okolicznoņciowych,
4) zajęcia artystyczne rozwijające wieloobszarową twórczoņć dzieci,
5) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu
dzieci w przedszkolu w czasie zajęć profilaktycznych
i terapeutycznych.

Poz. 2549,2550

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XV/86/2007 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2007roku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 wrzeņnia 2011 r.
Przewodniczący Rady: Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR VII/43/11
RADY GMINY GOŁCZA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnĉtrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami)
Rada Gminy Gołcza uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 – tu
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/109/08 Rady Gminy w Gołczy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii
dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej.

§ 1. Zalicza się drogi gminne wewnętrzne do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej,
wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
Załącznik
do uchwały Nr VII/43/11
Rady Gminy Gołcza
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa ciągu drogi
Laski Dworskie Podgaje
Kolonia Wysocice – Koņciół p.w.ņw. Mikołaja
Kamienica Las
Czaple Wielkie Kresy
Czaple Wielkie – „Wypartowska Droga”
Żarnowica I
RAZEM

Nr ewid.
139
556; 557; 568
67/2; 68/2; 69/2;
445/4
518
132, 493, 494/2,
521/2, 522, 526/2
184

Gruntowa
-

Tłuczniowa
-

Asfaltowa
330 mb
1080 mb

Długoņć razem
330 mb
1080 mb

885 mb

885 mb

960 mb

-

1300 mb
-

1300 mb
960 mb

960 mb

410 mb
410 mb

3595 mb

410 mb
4965 mb

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza: Andrzej Dziubka
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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY GMINY GOŁCZA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie aktualizacji dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych wraz z okreņleniem ich aktualnych
parametrów technicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami)
Rada Gminy Gołcza uchwala, co następuje:
§ 1. Aktualizuje się drogi zaliczone do kategorii
dróg gminnych publicznych oraz okreņla się aktualne

parametry dróg wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 – tu
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka
Załącznik
do uchwały Nr VII/44/11
Rady Gminy Gołcza
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka
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UCHWAŁA NR VIII/38/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Drwini.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.2 pkt 2,
art 41 ust.1 ustawy a dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 ze zm.) art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362 ze zm) Rada Gminy w Drwini uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się statut Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Drwini stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

w Drwini i uchwała Nr XV/84/08 Rady Gminy
w Drwini z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Drwini.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drwinia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/95/04 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej
Załącznik
do uchwały Nr VIII/38/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Statut
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Drwini
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Drwini
zwany dalej” Oņrodkiem został utworzony na mocy
uchwały Nr IV/27/90 Rady Gminy w Drwini z dnia
13 lipca 1990 r.
Oņrodek działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362
z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm),
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458 ze zm)
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 29 wrzeņnia 1994 r. o rachunkowosci
(Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm)
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o ņwiadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm)
7) ustawy z dnia 7 wrzeņnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1
poz. 7 ze zm) zwanej w dalszej częņci „Ustawą
o Funduszu Alimentacyjnym”,
8) innych obowiązujących przepisów prawa,
9) niniejszego Statutu.
§ 2. Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Drwini
jest jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowoņci prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka
budżetowa Gminy Drwinia.
§ 3. Siedzibą Oņrodka jest budynek Urzędu Gminy
położony w Drwini 57.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
§ 4. Działalnoņć Oņrodka obejmuje obszar Gminy
Drwinia.
§ 5.
1. Oņrodek realizuje:
a) zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadaniami zleconymi
z zakresu administracji rządowej na podstawie odrębnych przepisów prawa, zadań przekazanych
Uchwałą Rady Gminy Drwinia albo wykonywanymi
na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej,
b) inne zadania gminy okreņlone jako zadania GOPS
w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów
prawa. Oņrodek realizując zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę. Wykonując
zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej – kieruje się ustaleniami Wójta .
2. Nadzór nad działalnoņcią Oņrodka sprawuje Wójt
Gminy.
3. Nadzór nad realizacją zadań zleconych Oņrodka sprawuje Wojewoda Małopolski.
Rozdział 2
Cele i zadania Oņrodka
§ 6. Celem działalnoņci Oņrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać, wykorzystując własne ņrodki, możliwoņci,
uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich
sytuacji.
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia
życia w warunkach odpowiadających godnoņci człowieka,
3) podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin, o których mowa w pkt. 1) oraz do
ich integracji ze ņrodowiskiem,
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4) ņwiadczenie pomocy społecznej polegającej w szczególnoņci na:
a) tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
b) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na ņwiadczenie pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,
c) pracy socjalnej rozumianej jako działalnoņć zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom
i rodzinom we wzmocnieniu ich zdolnoņci do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi.
5) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin, w szczególnoņci poprzez:
a) ņwiadczenie usług przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami,
b) przyznawanie i wypłacanie ņwiadczeń przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami,
c) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb,
§ 7. Do zadań Oņrodka w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków na ņwiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mających
dochodu i możliwoņci uzyskania ņwiadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego,
10) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznoņcią sprawowania bezpoņredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
11) praca socjalna,
12) organizowanie i ņwiadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania,
13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego
lub mieszkaniach chronionych,
14) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną,
15) dożywianie dzieci,
16) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
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17) kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatnoņci za pobyt mieszkańca Gminy
w tym domu,
18) pomoc osobom mającym trudnoņci w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
19) sporządzanie sprawozdawczoņci oraz przekazywanie
jej Wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające zasiłek stały, okreņlonych
w przepisach o ņwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze ņrodków publicznych,
21) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
22) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
§ 8. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Oņrodek należy:
1) organizowanie i ņwiadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ņrodowiskowych
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.
5 a ustawy o pomocy społecznej,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę
na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
8) W celu realizacji okreņlonych zadań Oņrodek współpracuje z organizacjami samorządowymi, koņciołem,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 9. Do zadań zleconych gminie z zakresu ņwiadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Oņrodek należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz
dodatków do zasiłków rodzinnych,
2) przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka,
3) przyznawanie i wypłacanie ņwiadczeń opiekuńczych:
a) zasiłku pielęgnacyjnego,
b) ņwiadczenia pielęgnacyjnego,
4) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne za osoby otrzymujące ņwiadczenia pielęgnacyjne,
5) wypłacanie ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego
osobom uprawnionym,
6) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
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12. Strukturę organizacyjną Oņrodka okreņla Regulamin
Organizacyjny ustalony przez kierownika .

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 10.
1. Pracą Oņrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
Kierownik, a podczas jego nieobecnoņci upoważniony do tego pracownik Oņrodka,

13. Wynagrodzenia pracowników ustala Kierownik
Oņrodka w oparciu o obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Oņrodka.

2. Kierownik Oņrodka zatrudniony jest w ramach stosunku
pracy na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy
z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy .
3. Bezpoņrednim przełożonym Kierownika Oņrodka jest
Wójt Gminy.
4. Kierownik GOPS jest umocowany w ramach zwykłego
zarządu do oņwiadczeń woli oraz dokonywania czynnoņci prawnych związanych z funkcjonowaniem
Oņrodka, mających na celu realizację zadań statutowych wobec wszystkich władz, organów, instytucji,
banków, przedsiębiorców w tym również do występowania przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem do
udzielania dalszych pełnomocnictw.
5. Kierownik Oņrodka jest uprawniony do wydawania
zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.
6. Kierownik Oņrodka składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalnoņci Oņrodka.
7. Pracowników Oņrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik
Oņrodka, który wykonuje obowiązki pracodawcy
w stosunku do osób zatrudnionych w Oņrodku.
8. Kierownik Oņrodka posiada upoważnienie Wójta
Gminy do postępowania i do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, ņwiadczeń rodzinnych, ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
9. W razie nieobecnoņci Kierownika decyzje, o których
mowa w ust. 8 wydaje upoważniony przez Wójta na
wniosek Kierownika pracownik Oņrodka.
10. Powierzone zadania Kierownik wykonuje przy pomocy pracowników z odpowiednimi uprawnieniami
i kwalifikacjami zawodowymi okreņlonymi w odrębnych przepisach.

§ 11.
1. Zadania Oņrodka finansowane są :
a) ze ņrodków własnych budżetu Gminy,
b) z budżetu państwa
c) z innych prawnie dopuszczalnych źródeł.
2. Podstawą gospodarki finansowej Oņrodka jest plan
dochodów i wydatków.
3. Oņrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Oņrodek pokrywa swoje wydatki dotyczące zadań
własnych i zleconych ze ņrodków przekazanych
z budżetu Gminy – jako dysponent 2-go stopnia do
wysokoņci zatwierdzonego planu finansowego,
a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.
5. Przekazane ņrodki nie zrealizowane do końca roku
budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy
najpóźniej do 31 grudnia każdego roku.
6. Rachunkowoņć i obsługa księgowa prowadzona jest
przez głównego księgowego Oņrodka.
Rozdział 5
Postanowienia ogólne.
§ 12.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem,
mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie
okreņlonym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół

11. Obsługę kadrową, prawną oraz kasową Oņrodka
wykonuje Urząd Gminy na podstawie porozumienia.
2552
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UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminĉ IgołomiaWawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajĉć pedagoga i logopedy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7
pkt 2 i pkt 3, art. 42a ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-

ciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć, okreņlony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26
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stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.):

opiekuńczych – w szkole, w której liczba oddziałów wynosi do 7 oddziałów włącznie,
- o 12 godzin tygodniowo z realizowanej przez dyrektora tygodniowej liczby godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych – w szkole, w której liczba oddziałów wynosi powyżej 7 oddziałów.

1. Dyrektorom Gminnych Centrów Edukacji:
- o 12 godzin tygodniowo z realizowanej przez dyrektora tygodniowej liczby godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych – przy liczbie oddziałów wynoszącej
do 14 oddziałów (iloņć oddziałów jest sumą oddziałów
w poszczególnych
szkołach
i przedszkolach wchodzących w skład zespołu).
- o 15 godzin tygodniowo z realizowanej przez dyrektora tygodniowej liczby godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych – przy liczbie oddziałów powyżej
14 oddziałów (iloņć oddziałów jest sumą oddziałów w poszczególnych szkołach i przedszkolach
wchodzących w skład zespołu).
2. Wicedyrektorom Gminnych Centrów Edukacji:
- o 8 godzin tygodniowo z realizowanej przez wicedyrektora tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych – przy liczbie oddziałów wynoszącej do 14 oddziałów (iloņć oddziałów jest
sumą oddziałów w poszczególnych szkołach
i przedszkolach wchodzących w skład zespołu).
- o 10 godzin tygodniowo z realizowanej przez wicedyrektora tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych – przy liczbie oddziałów
wynoszącej powyżej 14 oddziałów (iloņć oddziałów jest sumą oddziałów w poszczególnych szkołach i przedszkolach wchodzących w skład zespołu).
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4. Administratorowi szkolnej sieci komputerowej:
- o 2 godziny tygodniowo – jeņli liczba stanowisk
komputerowych objętych nadzorem wynosi powyżej 50.
§ 2. Okreņla się dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Igołomia-Wawrzeńczyce tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć w wysokoņci 24 godzin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy, Dyrektorom Gminnych Centrów Edukacji
i Dyrektorom Szkół prowadzonym przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
§ 4. Traci moc uchwała nr XLVI/369/2010 z dnia
28 października 2010 r. w sprawie: zasad udzielania
i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, kierowników szkół
i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, ustalenia
tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 wrzeņnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot

3. Dyrektorom szkół:
- o 10 godzin tygodniowo z realizowanej przez dyrektora tygodniowej liczby godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
2553
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UCHWAŁA NR VII/61/2011
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1
art. 40 ust. 2 pkt. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut
Wawrzeńczyce w ten sposób że:

Gminy

Igołomia-

1) § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminy, jej
komisji oraz inne dokumenty wynikające
z wykonywania zadań publicznych organów Gminy udostępnia pracownik ds. obsługi Rady
w godzinach pracy Urzędu Gminy. Protokoły
z sesji rady udostępnia się po ich przyjęciu przez
Radę Gminy i podpisaniu przez Przewodniczącego
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Protokoły
z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy udostęp-

nia się po ich podpisaniu przez Przewodniczącego
lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji.”
2) § 14 ust. 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy na
wniosek Wójta”
3) § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady
lub w czasie jego nieobecnoņci Wiceprzewodniczący Rady ustalając miejsce, dzień, godzinę oraz
porządek obrad”.
4) § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sesje są jawne. Miejsce, termin i proponowany
porządek obrad Przewodniczący Rady podaje do
publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo
przyjęty: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Igołomia-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 310

– 17948 –

Wawrzeńczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Gminy IgołomiaWawrzeńczyce”.

16)

Poz. 2554,2555
Załącznik nr 3 do Statutu Gminy
Wawrzeńczyce otrzymuje brzmienie:

Igołomia-

"WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

5) § 53 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Komisja Budżetowa"

GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

6) § 53 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W skład Komisji Rewizyjnej może wchodzić od
3 do 7 osób”

1. Gminne Centrum Edukacji w Igołomi w skład, którego
wchodzą:
a) Gimnazjum im. Ņwiętego Brata Alberta w Igołomi

7) § 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

b) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania
Styczniowego w Igołomi

"3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca."
8) w § 81 ust. 3 wyrażenie „15 kwietnia” zastępuje się
wyrażeniem „15 czerwca”
9) w § 84 wykreņla się ust. 3
10)§ 86 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2, mogą być
zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek:
- Przewodniczącego Rady,
- nie mniej niż 8 radnych,
- nie mniej niż 3 członków Komisji”.
11) § 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Radni mogą tworzyć kluby radnych skupiające,
co najmniej 5 radnych"

c) Samorządowe Przedszkole w Igołomi
2.

Gminne Centrum Edukacji
w skład, którego wchodzą:

w Wawrzeńczycach

a) Gimnazjum im. Ņwiętej Jadwigi Królowej Polski
w Wawrzeńczycach
b) Szkoła Podstawowa
w Wawrzeńczycach

im.

Tadeusza

Koņciuszki

c) Samorządowe Przedszkole w Wawrzeńczycach
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobranowicach
4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tropiszowie
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach
a) filia Biblioteczna w Dobranowicach

12) § 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

b) filia Biblioteczna w Igołomi

"2. Radny może należeć tylko do jednego klubu."

6. Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w IgołomiWawrzeńczycach

13) § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie
"2. Po upływie kadencji Wójta, zastępca Wójta pełni
swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków
przez nowo powołanego zastępcę wójta."
14) § 117 ust. 2 otrzymuje brzmienie
"2. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj
i szczegółowoņć materiałów informacyjnych, które Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie wraz
z projektem okreņla Rada."

7. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
w Igołomi-Wawrzeńczycach
8. Centrum
Kultury
Wawrzeńczycach"

i

Promocji

w

Igołomi-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:

15) § 117 ust. 5 otrzymuje brzmienie

Stefan Nawrot

"5. Projekt budżetu winien być zaopiniowany przez
wszystkie stałe merytoryczne Komisje Rady
Gminy"

2554
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UCHWAŁA NR VII/30/2011
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu okreņlającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastĉpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminĉ Iwanowice
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art.40
ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm./ oraz art.30 ust 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
/tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112

z póź. zm./ R A D A G M I N Y w IWANOWICACH
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się REGULAMIN okreņlający szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
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nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez GMINĘ IWANOWICE stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

Poz. 2555

§ 3. 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Edward Stopiński
Załącznik Nr 1
do Uchwała Nr VII/30/2011
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
Regulamin wynagradzania okreņlający wysokoņć oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastĉpstw dla nauczycieli , a także wysokoņć oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminĉ
Iwanowice. Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela /tekst
jednolity Dz.U. Nr 118 z 2003 r. Nr 118, poz.1112
z późn. zm./ uchwala siĉ co nastĉpuje:
§ 1. Regulamin okreņla wysokoņć dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
gminę, zwanych dalej nauczycielami.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego okreņlenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub
osobę pełniącą funkcję dyrektora jednostki, o której
mowa w pkt.1,
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od dnia 1 wrzeņnia danego roku do
31 sierpnia roku następnego
4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę
5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin dla każdego nauczyciela.
§ 2. Dodatek motywacyjny

wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.;
2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;
3) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
potrzebujących szczególnej opieki.
2. Jakoņć ņwiadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególnoņci:
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków;
2) podnoszenie umiejętnoņci zawodowych;
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
4) dbałoņć o estetykę i sprawnoņć powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;
5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;
6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
7) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3. Zaangażowanie w realizację czynnoņci i zajęć,
o których mowa w art.42 ust. 2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoņci:
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystoņci
szkolnych;
2) udział w komisjach przedmiotowych i innych;
3) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły;
4) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywnoņci w ramach wewnątrz
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
4. Ņrodki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli wynoszą 7% ich
wynagrodzeń zasadniczych, a w przypadku dyrektorów od 6 do 11 % ich wynagrodzeń zasadniczych.

dodatku

5. Wysokoņć indywidualnie przyznanego dodatku
motywacyjnego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

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

6. Wysokoņć dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
przyznaje dyrektor szkoły a dla dyrektora Wójt
Gminy.

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwoņci oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych
osiągnięć
dydaktyczno-

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

Warunkiem przyznania
motywacyjnego jest:

nauczycielskiego
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roku i od dnia 1 wrzeņnia do 31 grudnia danego
roku.
8. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje odpowiednio każdy z dyrektorów do wymiaru etatu nauczyciela
w danej placówce.
9. Dodatek motywacyjny wypłaca się, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
§ 3. Dodatek funkcyjny Nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi,
któremu powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
2. Wysokoņć dodatku funkcyjnego, uwzględniając
wielkoņć szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożonoņć zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe,
ņrodowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala się dla:
1) dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej
i gimnazjum w wysokoņci od 500 do 1100,- zł.
§ 4.
1. Nauczycielom, którym powierzono funkcję wychowawstwa przysługuje dodatek funkcyjny. Wychowawstwo klasy wypłacane jest w zależnoņci od
liczby uczniów w oddziale /klasie/:
-

do 20 uczniów - wynosi miesięcznie 80,00 złotych
od 21 do 25 uczniów - wynosi miesięcznie
100,00 złotych
od 26 uczniów - wynosi miesięcznie
110,00 złotych

2. Nauczycielom, którym powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek
funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna
stażu wynosi 50,00 zł. miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
§ 5.
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w § 3 i 4 powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Otrzymywanie dodatku o którym mowa w § 3 nie
wyłącza prawa do otrzymywania dodatku,
o którym mowa w § 4.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
4. Wysokoņć dodatków o których mowa w § 3 ustala
Wójt Gminy, a w § 4 dyrektor szkoły.
§ 6. Dodatek za trudne warunki pracy
1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom:
1) za indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokoņci 15% wynagrodzenia zasadniczego;

Poz. 2555
2) za prowadzenie zajęć indywidualnych w domu
ucznia programem szkoły masowej w wysokoņci 15 % stawki godzinowej, za każdą efektywnie przepracowaną godzinę;
3) za łączenie klas w wysokoņci 5 % stawki godzinowej, za każdą efektywnie przepracowaną godzinę
§ 7. Dodatek za wysługę lat

1. Wysokoņć oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat okreņlają
przepisy art.33 Karty Nauczyciela.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego
po
miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku
lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca;
3) dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz
za dni nieobecnoņci w pracy z powodu niezdolnoņci do pracy wskutek choroby lub koniecznoņci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
§ 8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela i godzinę doraźnych zastępstw
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraźnego zastępstwa.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się
mnożąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowych
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje
zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
kończenia zajęć w ņrodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoņci w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecnoņci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się
lub kończą w ņrodku tygodnia – za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 310

– 17951 –

przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć okreņlony w art.42 ust.3 lub ustalony na
podstawie art.42 ust 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru / lub ¼ gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy/
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecnoņci
w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacyjnym, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną ujęte w rocznym programie i harmonogramie pracy dydaktyczno – wychowawczej
szkoły na dany rok szkolny przypadające w dniu
Edukacji Narodowej oraz w dniach w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególnoņci
w związku z : zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozu, wyjazdem z uczniem na konkurs, wycieczkę, skierowaniem nauczyciela na
dokształcanie traktuje się jako godziny faktycznie
odbyte.
7. Zgodnie z art.35 ust.3 Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
z dołu.
§ 9. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
1. Ņrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokoņci 1 % planowanych ņrodków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli -zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela planuje dyrektor placówki w rocznym planie finansowym.
2. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
1) 80% funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora;
2) 20 % funduszu przeznacza się na nagrody Wójta
Gminy Iwanowice.
3. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagród Wójta Gminy Iwanowice okreņla Załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagród stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Skład komisji ds. rozpatrywania wniosków nagrody
Wójta i Dyrektora szkoły okreņla Załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.

Poz. 2555
§ 10. Dodatek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin w tygodniu i posiadającemu kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokoņć nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zgodnie z art.54 ust.3 Karty Nauczyciela
uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.
3. Dodatek mieszkaniowy za 1 miesiąc wynosi:
- 5,00 zł. - dla 1 osoby;
- 10,00 zł. – dla 2 osób;
- 15,00 zł. – dla 3 osób;
- 20,00 zł. – dla 4 i więcej osób
4. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących na stałe /na stale zameldowanych/
współmałżonka, rodziców oraz dzieci do 18 roku
życia a jeżeli się dalej uczą do 26 roku życia, jeżeli
pozostają na jego utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokoņci okreņlonej w ust.3. Małżonkowie
wspólnie okreņlają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w ust.5, na wspólny wniosek.
7.

Nauczycielowi dodatek przyznaje
a dyrektorowi – Wójt Gminy.

dyrektor,

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie ņwiadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobieranie zasiłku społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była
umowa o pracę na czas okreņlony,
4) dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta;
5) korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 11. Regulamin
1 stycznia 2011 roku

wchodzi

w życie

od

dnia

§ 12. Regulamin niniejszy został uzgodniony
z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych.
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Edward Stopiński
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
Uchwały Nr VII/30/2011
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
REGULAMIN
okreņlający zasady przyznawania oraz tryb składania
wniosków o nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, gimnazjach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
IWANOWICE.
§ 1.
1. Regulamin okreņla kryteria i tryb przyznawania
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego
w budżecie dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
o którym mowa w art.1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
2. W budżecie tworzy się specjalny fundusz nagród
w wysokoņci 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem
na wypłaty nagród Wójta Gminy, dla dyrektorów
i nauczycieli, a także przez Dyrektorów dla nauczycieli, z czego:
-

80% ņrodków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektorów dla nauczycieli
20 % ņrodków przeznacza się na nagrody Wójta dla Dyrektorów i nauczycieli.

§ 2.
1. Nagrody, o których mowa w § 1 są przyznawane
nauczycielom /dyrektorom/ w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
§ 3.
1. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom
/dyrektorom/ po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
§ 4.
1. Wysokoņć indywidualnej nagrody Wójta ustala
corocznie – Wójt Gminy w przedziale 500 do
1500 zł.
2. Wysokoņć indywidualnej nagrody Dyrektora ustala
corocznie – Dyrektor Szkoły w przedziale 300 do
1000 zł.
§ 5. Nagrodę Wójta dla Dyrektora przyznaje Wójt
z własnej inicjatywy, a dla nauczyciela z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora.
§ 6.
1. Wnioski., o których mowa w § 5 wraz z uzasadnieniem składa się do Wójta Gminy w terminie do
10 wrzeņnia każdego roku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwoņć złożenia wniosku w innym
terminie.
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3. Wnioski o których mowa § 5 rozpatruje Komisja ds.
Rozpatrywania wniosków nagrody Wójta Gminy
Iwanowice w składzie okreņlonym w załączniku nr
3 do regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Wójt Gminy dokonuje analizy i zatwierdza wnioski.
5. Zatwierdzone wnioski przekazuje do realizacji.
6. Decyzja Wójta Gminu jest ostateczna.
§ 7.
1. Wniosek o nagrodę powinien zawierać następujące
dane kandydata do nagrody:
-

imię i nazwisko,
datę urodzenia,
informacje o wykształceniu,
stopień awansu zawodowego,
nazwę szkoły,
staż pracy pedagogicznej,
ocenę pracy pedagogicznej,
uzasadnienie, w którym należy zamieņcić informację o dorobku zawodowym
i osiągnięciach w ostatnich latach.
§ 8.

1. Nagrodę, o której mowa w § 1 może być przyznana
nauczycielowi, który posiada dobrą ocenę pracy
pedagogicznej w okresie ostatnich 5 lat oraz spełnia co najmniej 3 z wszystkich wymienionych poniżej kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach
i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne.
b) podejmuje działalnoņć innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w olimpiadach przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudnoņci w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoņci szkolne lub ņrodowiskowe, takie jak:
nadanie szkole imienia, wręczenie sztandaru,
dni patrona szkoły,
f) prowadzi znaczącą działalnoņć wychowawczą
w klasie lub w szkole, w szczególnoņci przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp.,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe.
2)w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
b) prowadzi działalnoņć mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 310

– 17953 –

łecznej wņród dzieci i młodzieży, organizuje
współpracę szkoły z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, policją;
c) organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
d) rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.
3) w zakresie działalnoņci pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli, podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
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1) dbałoņć o mienie szkoły (przedszkola), poprawę
bazy dydaktycznej;
2) umiejętne i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie ņrodkami finansowymi,
okreņlonymi w planie finansowym placówki;
3) skuteczną współpracę ze ņrodowiskiem szkoły,
przedszkola w celu pozyskiwania sponsorów
ņwiadczących usługi materialne na rzecz placówki, którą kierują;
4) inne osiągnięcia promujące placówkę.

3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda
otrzymuję decyzję na piņmie, a odpis zamieszcza
się w jego teczce akt osobowych.

2. Dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
w placówkach oņwiatowych oprócz kryteriów
okreņlonych w ust.1 dodatkowo za:

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Edward Stopiński

Załącznik Nr 2
do REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
Uchwała Nr VII/30/2011
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY IWANOWICE
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Iwanowice
Pani/u/ ................................................................................................................
Urodzonej/mu/ ....................................................................................................
Wykształcenie: .................................................................................................
Staż pracy pedagogicznej: ..............................................................................
Stopień awansu zawodowego nauczyciela: ..................................................
Ostatnia ocena pracy zawodowej i data jej dokonania: ..................................
Zatrudniony w : ................................................................................................
Na stanowisku: ................................................................................................
Dotychczas otrzymane nagrody, /data/ : ..........................................................
UZASADNIENIE:
..........................
/pieczęć i podpis/
uzgodnienie wniosku z organizacją związkową, do której należy kandydat, bądź stwierdzenie dyrektora, ze
nie jest członkiem związku zawodowego
..........................................................................
/data, stempel i podpis związku zawodowego/
opinia Wójta Gminy Iwanowice
Iwanowice, dnia .........................
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Edward Stopiński
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Załącznik Nr 3
do REGULAMINU
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
Uchwała Nr VII/30/11
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
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działania szkoły i placówki, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Iwanowice.
§ 2. Termin i miejsce posiedzenia komisji wyznacza
Przewodniczący Komisji

SKŁAD KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
NAGRODY WÓJTA GMINY IWANOWICE
§ 1. W skład Komisji ds. rozpatrywania wniosków
nagrody Wójta Gminy Iwanowice wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji – Wójt Gminy Iwanowice lub
upoważniony przez Wójta Pracownik Urzędu Gminy
Iwanowice
2. Członek Komisji - Przewodniczący Komisji Rady Gminy Iwanowice ds. Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Promocji

§ 3.
Komisja ds.
rozpatrywania
wniosków
o przyznanie nagrody Wójta dokonuje wyboru kandydatów do nagrody w głosowaniu jawnym, zwykłą większoņcią Głosów, przy obecnoņci co najmniej 3-ch jej
członków. W przypadku równej iloņci głosów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji.
§ 4. Osoby uczestniczące w pracach komisji zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej.
§ 5. Obsługę administracyjno-biurową Komisji ds.
rozpatrywania wniosków o nagrodę Wójta Gminy Iwanowice zapewnia GZEAS w Iwanowicach.
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Edward Stopiński

3. Członek Komisji - Kierownik GZEAS w Iwanowicach
4. Członek Komisji - Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych obejmujących zakresem swojego
2555

2556
2556

UCHWAŁA NR VIII/47/2011
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27.04.2011r. dotyczącej Regulaminu
okreņlającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastĉpstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminĉ Iwanowice.
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40
ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn.
zmianami) Rada Gminy Iwanowice uchwala, co nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwanowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2011
uchyla się § 8 ust. 5 i 6 oraz § 10 ust.5.
2556
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UCHWAŁA NR VIII/61/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciĉcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 33 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 /Dz. U. Nr 45 poz. 235/, Rada Miejska
w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzących działalnoņć na terenie Gminy Krzeszowice w wysokoņci 350 zł.
2557

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda
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UCHWAŁA NR VIII/62/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych, prowadzone przez Gminĉ Krzeszowice
Na podstawie art.14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 07 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
(tekst jednolity z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
oraz art.18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole samorządowe oraz
oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Krzeszowice.
§ 2.
1. Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji
podstawy programowej - 5 godzin dziennie.
2. Ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora
przedszkola. okreņla dla każdego oddziału czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów
zajęć dodatkowych (nauki języka obcego, gimnastyki
korekcyjnej, rytmiki i innych) organizowanych przez
przedszkole na życzenie rodziców (prawnych opiekunów).
2. Miesięczna wysokoņć opłaty za czas realizacji odpłatnych
ņwiadczeń
ustalana
jest
w oparciu
o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas okreņlony w § 2.
3. Zakres ņwiadczeń oraz odpłatnoņć będzie regulowała
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, która w szczególnoņci okreņli:
4.

§ 3.
1. Za ņwiadczenia przedszkoli w czasie wykraczającym
poza czas okreņlony w § 2 ustala się opłatę
w wysokoņci: 2, 50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt
groszy) za 1 godzinę korzystania dziecka ze ņwiadczeń przedszkola, o których mowa w § 4.
2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z odpłatnego ņwiadczenia.
§ 4. Ņwiadczenia przedszkoli przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
o której mowa w § 2, są odpłatne i obejmują
w szczególnoņci:
1) realizowanie
zadań
opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w ņrodowisku przedszkolnym,
c) rozwijania i wspierania zdolnoņci twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań.
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznoņciowych,
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających,
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu
dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem
logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
i innych specjalistów,
b) wypoczynku i snu,
5) tworzenie warunków do prawidłowej realizacji ņwiadczeń, o których mowa w ust. 1 – 4.

okres, na jaki jest zawierana,
dzienny wymiar pobytu dziecka w przedszkolu.

Wysokoņć miesięcznej opłaty za ņwiadczenia,
o których mowa w § 4 stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej
w § 3 ust. 1 oraz dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas okreņlony w § 2, deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów)
w umowie, o której mowa w ust. 3.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
6.

Okreņlona w § 4 opłata waloryzowana będzie
w okresach rocznych, z dniem 1 stycznia, w oparciu
o obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług.

7. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od
1 stycznia 2012 r.
8. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca. W przypadku,
gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za
ostatni dzień terminu płatnoņci uważa się najbliższy
dzień powszedni.
9. Opłata, o której mowa w § 3 nie podlega zwrotowi
w przypadku nieobecnoņci dziecka w przedszkolu
§ 6.
1. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatnoņć za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
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2. Opłata za żywienie podlega zwrotowi za dni zgłoszonej przez rodzica (prawnego opiekuna) nieobecnoņci
dziecka w przedszkolu.
§ 7. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola
na niepełny miesiąc dyżuru w okresie wakacji, opłata,
o której mowa w § 3 liczona jest proporcjonalnie.
§ 8. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. rodzice (prawni opiekunowie ) mogą
ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z opłaty, o której
mowa w § 3. Decyzję o zwolnieniu lub obniżeniu opłaty
podejmuje dyrektor przedszkola.

Poz. 2558,2559

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.
§ 10. Traci moc uchwała, Nr XXXVII/289/2009 Rady
Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za korzystanie
z usług przedszkoli samorządowych, prowadzonych
przez Gminę Krzeszowice.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 wrzeņnia 2011 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda
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UCHWAŁA NR VII/42/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. ), art. 4 ust 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r, Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)
Rada Gminy Tymbark uchwala, co nastĉpuje:

lit. d
otrzymuje
brzmienie:
„...)
związanych
z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie
udzielania ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń – 4,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Tymbark .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. W uchwale Nr XLIV/266/10 Rady Gminy Tymbark dnia 10 listopada 2010 r w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci, § 1 ust. 2

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Marian Zimirski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (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 Urzĉdowego 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.
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