DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Kraków, dnia 29 lipca 2011 r.
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Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji
II Liceum Profilowanego w Gorlicach

22259

Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji
III Liceum Profilowanego w Gorlicach

22260

Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeşonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem
pojazdów

22260
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Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Bobowa

22261

Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad
postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie
kosztów zakupu i montaşu kolektorów słonecznych

22261

Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Czernichów.

22264

Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czernichów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a takşe
wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg.

22265

Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsca
poboru şwiru z rzeki Ropy w miejscowości Kobylanka w ramach powszechnego korzystania z wód

22271

Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii
drogi gminnej i wyłączenia jej z uşytkowania

22271

Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
i trybu korzystania z obiektu targowiska miejskiego na placu Dworzysko
w Gorlicach.

22274

3319

–

Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

22274

3320

–

Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie upowaşnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie do prowadzenia
postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

22275

Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w załączniku
do Uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 28 sierpnia 2009
roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą
,,Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ”.

22275
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Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków na terenie Miasta Grybowa

22276

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kamionka Wielka.

22276

Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagaşu taksówkami na terenie Gminy
Korzenna oraz dodatkowego oznaczenia taksówek.

22277

Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.

22279

Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

22280

Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej

22284

Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z komunalnych placów zabaw na terenie gminy Lipinki

22286

Rady Gminy Niedŝwiedŝ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Niedŝwiedŝ

22286

Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróşnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

22287

Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru şwiru w granicach powszechnego korzystania z wód

22288

Rady Gminy Pcim z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale
Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 paŝdziernika 2006 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.

22289

Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/207/2002 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu najmu za lokale uşytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Przeciszów

22289

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie.*

22290

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: nadania Statutu
Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie*

22302

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie
Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie.*

22313

3337

–

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr VI/50/2011 z dnia 21 marca 2011 r.

22314

3338

–

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr VI/49/2011 z dnia 21 marca 2011 r.

22314

____________
* Zgodnie z art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty statut przyjęty
uchwałą podlega ocenie zgodności z prawem dokonywanej przez kuratora oświaty. Niniejsza
publikacja uchwały nie uwzględnia ewentualnych działań nadzorczych podejmowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty.
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Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Statutu Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

22315

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie upowaşnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych

22315

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych.

22315

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie: Ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Starym Sączu
prowadzone przez Gminę Stary Sącz

22316

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

22316

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieşy Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II

22317

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nazwy „Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem şłobka w Wieliczce”

22319

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez
Gminę Wieliczka

22319

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

22320

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zniesienia
formy ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody

22323

3309
3309

UCHWAŁA NR VIII/62/11
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Gorlicach
Na podstawie art.12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm), art. 59 ust. 1,2 w związku
z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie, Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:

którego ukończenie umoşliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 1. Dokonać z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwidacji
szkoły ponadgimnazjalnej – II Liceum Profilowanego
w Gorlicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, ul. Niepodległości 5, 38-300 Gorlice, o 3 letnim okresie kształcenia, kształcącego w profilu zarządzanie informacją,

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

3309

§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostaje
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 377
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Poz. 3310,3311
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UCHWAŁA NR VIII/63/11
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Gorlicach
Na podstawie art.12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm), art. 59 ust. 1,2 w związku
z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie, Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:

rego ukończenie umoşliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 1. Dokonać z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwidacji
szkoły ponadgimnazjalnej – III Liceum Profilowanego
w Gorlicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, ul. Ariańska
3, 38-300 Gorlice, o 3 letnim okresie kształcenia, kształcącego w profilu ekonomiczno-administracyjnym, któ-

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostaje
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
w Gorlicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno

3310

3311
3311

UCHWAŁA NR VIII/65/11
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach
strzeŊonych oraz wysokoņci kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.1)) oraz art. 130a ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póŝn. zm.2) )
Uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gorlickiego,
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym:
1) rower lub motorower – 100 zł
2) motocykl 200 zł
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t –
440 zł
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 t
do 7,5 t - 550 zł
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5 t
do 16 t - 780 zł
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 16 t
- 1150 zł
7) pojazd przewoşący materiały niebezpieczne – 1400 zł
§ 2. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie
na parkingach strzeşonych pojazdów usuniętych z dróg:
1) rower lub motorower – za kaşdą dobę przechowywania - 15 zł
2) motocykl – za kaşdą dobę przechowywania - 22 zł
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – za
kaşdą dobę przechowywania – 33 zł
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 t
do 7,5 t – za kaşdą dobę przechowywania - 45 zł
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5 t
do 16 t – za kaşdą dobę przechowywania – 65 zł
3311

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 16 t,
- za kaşdą dobę przechowywania – 120 zł
7) pojazd przewoşący materiały niebezpieczne - za kaşdą
dobę przechowywania -100 zł
§ 3. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa
w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym:
1) rower lub motorower – 50 zł
2) motocykl – 100 zł
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t –
220 zł
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 t
do 7,5 t - 275 zł
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5 t
do 16 t – 390 zł
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 16 t,
- 575 zł
7) pojazd przewoşący materiały niebezpieczne – 700 zł
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/328/10 Rady powiatu
Gorlickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie
na parkingu strzeşonym.
§ 5. Wykonanie uchwał powierza się Zarządowi
Powiatu Gorlickiego
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą 21.08.2011 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 377

– 22261 –

Poz. 3312,3313
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UCHWAŁA NR VIII/46/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Bobowa
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 z póŝ. zm.) oraz art 14 ust.
5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝ. zm.)
Rada Miejska w Bobowej uchwala się co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bobowa w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od godz.
8.00 do 13.00.
§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych
opiekunów) za świadczenia w zakresie wykraczającym
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu powyşej pięciu godzin dziennie, obejmujące:
1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne,
a w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
4) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
2. Zajęcia rekreacyjne i rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka.
3. Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z udziałem
logopedy.
§ 3.
1. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1zł.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki
określonej w ust. 1 oraz liczby godzin w czasie, których dziecko korzysta ze świadczeń określonych
w § 2 niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Opłata określona w § 3 nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na şyczenie rodziców przez inne niş przedszkole
podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyşywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym z zastosowaniem przepisów
art. 67a ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝń. zm.)
§ 5. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu
przekraczającego godziny otwarcia przedszkola nalicza
się dodatkową opłatę w wysokości 20,00zł za rozpoczętą
godzinę
§ 6. Zakres realizacji przez przedszkole publiczne
świadczeń, o których mowa w § 2, oraz zasady odpłatności za te świadczenia określa umowa cywilnoprawna
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami
(prawnymi opiekunami dziecka) na kaşdy rok szkolny.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/174/08 Rady Gminy
Bobowa z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolach
Samorządowych prowadzonych przez Gminę .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2011r.

2. Opłatę pobiera się za kaşdą rozpoczętą godzinę
świadczenia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

3312

3313
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UCHWAŁA NR X/139/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie: okreņlenia zasad postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie
kosztów zakupu i montaŊu kolektorów słonecznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.), art. 403
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150,
z póŝn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z poŝn. zm.) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z obowiązkiem zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy w zakresie
ochrony środowiska określa się zasady postępowania
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udzielania dotacji z budşetu gminy na zakup i montaş
kolektorów słonecznych.

§ 4. Traci moc uchwała nr VII/95/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011 roku

§ 2. Zasady o których mowa w § 1 określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
Załącznik
do uchwały Nr X/139/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Regulamin udzielenia dotacji dla osób fizycznych
i prawnych na pokrycie kosztów zakupu i montaŊu
kolektorów słonecznych
§ 1. Regulamin określa zasady udzielenia dotacji
dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów
zakupu i montaşu kolektorów słonecznych
§ 2.
1. O dotacje na w/w cel mogą ubiegać się osoby fizyczne zameldowane i zamieszkałe na terenie Gminy
Chełmiec i osoby prawne - posiadające prawo własności do budynku połoşonego w obrębie granic
administracyjnych Gminy Chełmiec.
2.

Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu
uprawnionej osobie części poniesionych i udokumentowanych kosztów zadania po jego zakończeniu.

3. Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia wymienione
w § 1, które mają miejsce od 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2014 roku.
4. Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie
przedstawionej przez osobę uprawnioną faktury lub
rachunku za zakup i wykonanie prac związanych
z montaşem kolektorów słonecznych i stanowić moşe
do 20% ostatecznej wartości poniesionych kosztów,
jednak nie więcej niş 2000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych)
§ 3.

-

kopia aktu własności budynku lub inny dokument
potwierdzający prawo dysponowania budynkiem oryginał do wglądu;
oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spełnienia
wymogu § 4 regulaminu.

2. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do
czasu ich uzupełnienia.
3. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie do
60 dni od daty złoşenia kompletnego wniosku pod
warunkiem posiadania przez Gminę środków o których mowa w § 6.
4. Podstawą przekazania dofinansowania ze środków
funduszu jest zawarta umowa.
5. Umowa określa w szczególności:
-

nazwę zadania,
wysokość dofinansowania, termin i typ płatności.
ogólny koszt zadania,
planowany efekt ekologiczny oraz sposób
i termin jego osiągnięcia,
zasady kontroli przyznanego dofinansowania,
uwzględniające w szczególności warunki rozwiązania umowy, oraz zasady zwrotu dofinansowania w razie stwierdzenia naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu.
§ 6.

1. W kaşdym roku kalendarzowym na dotowanie w/w
zadania przeznacza się kwotę której wysokość ustalana jest w uchwale budşetowej gminy..
2. Wnioski o przyznanie dotacji ze środków budşetu
gminy moşna składać przez cały rok.

1. Dotację, o której mowa w niniejszym regulaminie,
przyznaje się raz dla danego budynku.

3. Dotacja przyznawana będzie według kolejności zgłoszeń w miarę posiadanych środków finansowych.

2. Uzyskanie przez wnioskodawcę dotacji przedmiotowej inwestycji z innych ŝródeł, nie stanowi przeszkody w uzyskaniu dofinansowania ze środków budşetu
gminy Chełmiec. Łącznie uzyskane dotacje nie mogą
przekroczyć wartości inwestycji.

4. Wnioski na realizację których zabraknie środków finansowych zaplanowanych w budşecie gminy, przechodzą
automatycznie na rok następny jako pierwsze.

§ 4. Urządzenie, o którym mowa w niniejszymi regulaminie
powinno
być
wpięte
w instalację
i funkcjonujące.
§ 5.
1. W celu ubiegania się o dotację na w/w zadanie naleşny złoşyć w Urzędzie Gminy Chełmiec wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu wraz
z następującymi dokumentami: kopia rachunku (faktury) zainstalowanego urządzenia grzewczego, tj. Kolektora słonecznego - oryginał do wglądu;

5. Warunkiem ubiegania się o dotację jest niezaleganie
z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi naleşnościami wobec Gminy Chełmiec.
§ 7.
1. Wójt Gminy powołuje Komisję Oceny Wniosków do
analizowania i weryfikacji złoşonych wniosków. Komisja moşe dokonać oględzin inwestycji na miejscu,
o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.
2. Otrzymujący dotacje wyraşają zgodę na sporządzenie
dokumentacji fotograficznej wykonanej przez niego instalacji, oraz upowaşnia Urząd Gminy w Chełmcu do
nieodpłatnego wykorzystania jej w celach promocyj-
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nych tj.: w publikacjach, sporządzania odbitek
i przeŝroczy, zamieszczania na stronie internetowej itp.

przez Komisję nieprawidłowości przy realizacji zadania przez osobę fizyczną..

3. Osoba, która uzyskała częściowy zwrot kosztów nie moşe
zmieniać miejsca instalacji na inny budynek, sprzedawać,
darować innej osobie itp. dotowanego urządzenia,
w okresie 5 lat od momentu uzyskania dotacji.

6. Wnioski złoşone do dnia uprawomocnienia się
uchwały określającej zasady postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów zakupu i montaşu kolektorów słonecznych będą rozpatrywane na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.

4. Komisja o której mowa w § 7 moşne dokonać kontroli
sposobu eksploatacji w okresie 5 lat od momentu
uzyskania dotacji.
5. Dotacja podlega zwrotowi w terminie 30 dni wraz
z ustawowymi odsetkami w przypadku stwierdzania

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielenia dotacji dla osób fizycznych i prawnych na
pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Wniosek o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów zakupu
i montaŊu kolektorów słonecznych
1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................…….…….
Adres zamieszkania; ..........................................................................................................................................
NIP/Pesel; ....................................................................................................................…………………………….
Telefon kontaktowy:............................................................................................................................................
2. Dane dotyczące zakupu i montaŊu kolektorów słonecznych w budynkach połoŊonych na terenie Gminy Chełmiec
- Lokalizacja i przeznaczenie budynku, na którym zainstalowano kolektor słoneczny:
..............................................................................................................................................................................
Całkowity koszt inwestycji: ................................................................................................................................
Słownie: ..............................................................................................................................................................
Wnioskowana kwota dofinansowania: ............................................................................................................
Słownie: .............................................................................................................................................................
Przyznane dofinansowanie: *
- odbiorę osobiście w Kasie Urzędu Gminy.
- proszę przesłać na rachunek bankowy:
- Nazwa banku: ..................................................................................................................................…………….
- Numer konta: .....................................................................................................................................................
Oświadczam, ze akceptuję Regulamin udzielenia dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów
zakupu i montaşu kolektorów słonecznych
Potwierdzam prawidłowoņć danych i informacji zawartych we wniosku
........................................................................................
data Podpis wnioskodawcy
Do wniosku naleşy dołączyć:
- kopię rachunku (faktury) zainstalowanego urządzenia tj. kolektora słonecznego - oryginał do wglądu;
- kopia aktu własności budynku lub inny dokument potwierdzający prawo dysponowania budynkiem - oryginał
do wglądu;
- oświadczenie o wpięciu instalacji.
- zdjęcie zamontowanych kolektorów
- zgoda na przetwarzanie danych
*niewłaściwe skreślić
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 2

do Regulaminu udzielenia dotacji dla osób fizycznych i prawnych
na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Chełmiec, dnia ..............................
OŅWIADCZENIE

Zgodnie z art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz.1071 z poz, zmian.) pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, oświadczam, iş
instalacja kolektora słonecznego jest wpięta w instalację i działa.

Planowany efekt ekologiczny:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR IX.56.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Czernichów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5c pkt 1
i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.)
Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez gminę Czernichów, zwane dalej
„przedszkolami”, w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę
programową wychowania przedszkolnego, o której
mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5. godzin dziennie od godz. 8.00
do godz. 13.00, na zasadach określonych w statucie
przedszkola.
2. Szczegółowy zakres świadczeń i odpłatności za
świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, o których
mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta
miedzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 2.
1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, są odpłatne.
Opłata
za
świadczenia
opiekuńczowychowawcze udzielane przez przedszkola w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, przeznaczo-

nym na realizację programu wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty opieki i zajęć wspierających
prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku,
potrzeb i moşliwości dziecka, zapewniających mu
bezpieczne
funkcjonowanie
podczas
zajęć
w przedszkolu i poza przedszkolem w zakresie:
a) przygotowania miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka;
b) nadzoru nauczyciela nad wypoczywającym
dzieckiem;
c) nadzoru nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
w trakcie pobytu w przedszkolu;
2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, umoşliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
3) zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
4) zajęć wspomagających rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, rozwijających zainteresowanie
dziecka otaczającym go światem oraz umoşliwiających dziecku właściwy rozwój emocjonalny
i społeczny;
5) indywidualnej pracy z dzieckiem w zakresie wyrównywania i korygowania jego niedoborów rozwojowych;
6) rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci.
2. Za kaşdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczowychowawczych, o których mowa w ust. 1 dziennie,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 377

– 22265 –

udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości:
1) 4,00 zł (cztery złote 0/100) – za pierwszą godzinę
korzystania ze świadczeń przedszkola;
2) 2,00 zł (dwa złote 0/100) – za drugą i trzecią godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola;
3) 1,00 zł (jeden złoty 0/100) - za czwartą i piątą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola.
3. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach określonych w umowie, o której mowa w § 1 ust. 2, opłata za kaşdą rozpoczętą godzinę wynosi 4,00 złote
(cztery złote 0/100) i będzie naliczana w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym.
4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niş
jedno dziecko z danej rodziny, opłata ulega obnişeniu
o 50% za drugie i kaşde następne dziecko.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wnosi się do dnia
15. kaşdego następnego miesiąca. W przypadku
przekroczenia terminu wpłaty naliczane są ustawowe
odsetki.
§ 3.
1. Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni), pisemnie deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku
szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczowychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1.

Poz. 3314,3315

3. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu poza
zadeklarowanym czasem pobiera się opłatę w wysokości określonej w § 2 ust. 3 za kaşdą rozpoczętą godzinę.
§ 4.
1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na şyczenie rodziców przez inne niş
przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyşywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XXI/264/08 Rady Gminy
Czernichów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat
za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Czernichów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek

2. Zmiany deklarowanego dziennego czasu pobytu
moşna dokonać tylko w uzasadnionych przypadkach
ze skutkiem od następnego miesiąca.
3314
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UCHWAŁA NR IX.57.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŊnoņci pienięŊnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czernichów i jej jednostkom organizacyjnym oraz
warunków dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
a takŊe wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg.
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz
rozkładania na raty naleşności pienięşnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czernichów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazuje osoby uprawnione do stosowania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşności pienięşnej – naleşy przez to rozumieć
kwotę główną naleşności mającej charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania
sądowego i egzekucyjnego i inne koszty według
stanu na dzień złoşenia wniosku,
2) dłuşniku – naleşy przez to rozumieć osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia naleşności pienięşnej,

3) wierzycielu – naleşy przez to rozumieć Gminę Czernichów i jej jednostki organizacyjne działające
w formie jednostek budşetowych i zakładów budşetowych,
4) uldze – naleşy przez to rozumieć umorzenie, rozłoşenie na raty lub odroczenie terminu spłaty naleşności pienięşnej,
5) przedsiębiorcy – naleşy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z póŝn. zm.),
6) organie uprawnionym – naleşy przez to rozumieć
osoby wskazane w niniejszej uchwale, uprawnione
do udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnej
§ 3.
1. Naleşność pienięşna moşe zostać z urzędu w całości lub w części umorzona, spłata jej moşe być odroczona lub rozłoşona na raty, jeşeli:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 377

– 22266 –

Poz. 3315

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając şadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność pienięşną, a odpowiedzialność z tytułu naleşności pienięşnej nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny.

2. Od naleşności pienięşnej, której termin zapłaty
odroczono lub której spłatę rozłoşono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeşonych w umowie
odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeşenia - 50% odsetek ustawowych, liczonych
od dnia złoşenia wniosku do dnia zapłaty,
z zastrzeşeniem ust. 3. Odsetki te są doliczane do
kwoty odroczonej lub do poszczególnych rat
z góry w zawartym porozumieniu.

2. Naleşność pienięşna moşe zostać na wniosek dłuşnika w całości lub w części umorzona, spłata moşe
być odroczona lub rozłoşona na raty, ze względu
na interes publiczny lub waşny interes dłuşnika.

5. W przypadku odmowy odroczenia lub rozłoşenia
na raty odsetki liczone są w pełnej wysokości do
dnia dokonania wpłaty.

§ 4.
1.

Umorzenie naleşności pienięşnej następuje
w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli złoşonego przez organ uprawniony.

2. Umorzenie naleşności pienięşnej w stosunku do
jednego z dłuşników solidarnych nie ma skutku
względem współdłuşników solidarnych;
3. W przypadku gdy umorzenie dotyczy części naleşności pienięşnej, organ uprawniony wyznacza
termin zapłaty pozostałej części naleşności pienięşnej z zastrzeşeniem, şe umorzenie następuje
pod warunkiem zawieszającym iş dłuşnik dokona
wpłaty pozostałej części naleşności pienięşnej
w terminie wyznaczonym w oświadczeniu o umorzeniu części naleşności pienięşnej.
4. W przypadku umorzenia części naleşności pienięşnej, od daty złoşenia wniosku o umorzenie do dnia
wpłaty pozostałej części naleşności pienięşnej, nie
nalicza się odsetek ani od tej części naleşności,
która podlega umorzeniu, ani od pozostałej części
naleşności, z zastrzeşeniem ust. 5.
5. W przypadku nieuiszczenia pozostałej części naleşności pienięşnej w wyznaczonym w oświadczeniu
o umorzeniu terminie, cała naleşność pienięşna
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty. Informacje o tym zamieszcza się w oświadczeniu o umorzeniu części naleşności.
6. W przypadku odmowy umorzenia odsetki liczone
są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty
§ 5.
1. Odroczenie terminu zapłaty całości lub części naleşności pienięşnej, lub rozłoşenie płatności całości
lub części naleşności pienięşnej na raty następuje
w formie pisemnej, poprzez zawarcie porozumienia między dłuşnikiem a organem uprawnionym.

3. Od naleşności pienięşnej, której zapłaty odroczono
maksymalnie na jeden rok liczony od daty złoşenia
wniosku o ulgę lub której spłatę rozłoşono na raty,
przypadające do spłaty w ciągu maksymalnie jednego roku od dnia złoşenia wniosku o ulgę do dnia
zapłaty, z zastrzeşeniem ust. 6.
4. Odsetki, które powstały do dnia złoşenia wniosku
o ulgę, rozkładane są na taką samą liczbę rat jak
naleşność główna, nie podlegają oprocentowaniu
i płatne są w tych samych terminach co raty naleşności głównej.

6. Jeşeli dłuşnik nie zapłaci którejkolwiek z rat
w wyznaczonym terminie, albo w pełnej wysokości naleşności pienięşnej, której termin płatności
odroczono, pozostała kwota naleşności pienięşnej
wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego
terminu wymagalności.
7. Przy odraczaniu i rozkładaniu na raty spłaty naleşności pienięşnej stosuje się odpowiednio § 4
ust. 2.
§ 6.
1. Do udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnej
uprawnieni są:
1) Wójt – w odniesieniu do naleşności pienięşnej
przypadającej Gminie Czernichów lub jej jednostkom organizacyjnym bez względu na wysokość kwoty tej naleşności,
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych –
w odniesieniu do naleşności pienięşnej przysługującej tym jednostkom, gdy jej wartość
nie przekracza kwoty 1000 zł, a w zakresie
rozkładania na raty lub odraczania terminu
płatności, bez względu na wysokość kwoty tej
naleşności.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi sprawozdania dotyczące kwot umorzonych naleşności pienięşnych według stanu na
31 grudnia kaşdego roku kalendarzowego
w terminie do końca stycznia roku następnego po
roku sprawozdawczym
§ 7.
1. Dłuşnik ubiegający się o uzyskanie ulgi w spłacie
naleşności pienięşnej składa do organu uprawnionego wniosek o zastosowanie ulgi, zawierający informacje dotyczące wystąpienia przesłanek zastosowania ulgi, opis aktualnej sytuacji finansowej
oraz wszelkich innych okoliczności uzasadniających składany wniosek.
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2. Osoby fizyczne załączają do wniosku:
1) oświadczenie o stanie majątkowym wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
2) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów dłuşnika oraz osób pozostających z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenia o dochodach, odcinki emerytur lub
rent),
3) dokumenty potwierdzające koszty ponoszone
przez dłuşnika (np. z tytułu utrzymania siebie
i rodziny, utrzymania domu, mieszkania, leczenia)
4) dokumenty wskazujące na nadzwyczajne wydatki lub wykazujące zaistnienie przesłanek opisanych we wniosku,
5) inne dokumenty, na şądanie organu uprawnionego.
3. Przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, załączają do wniosku:
1) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników) za ostatni rok kalendarzowy, rachunek
zysków i strat lub dokumenty na zaliczkę na podatek dochodowy.
2) roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok,
3) inne dokumenty na şądanie organu uprawnionego.
4. Ulga w spłacie naleşności pienięşnej udzielana jest
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
5. Wniosek niekompletny, niezawierający informacji
o których mowa w § 7 ust. 1 oraz dokumentów,
o których mowa w § 7 ust. 2 lub 3 i nieuzupełniony
w terminie wskazanym przez organ uprawniony,
pozostawia się bez rozpoznania.
§ 8. Naleşność pienięşna staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty
w przypadku, gdy zostanie ustalone, şe:

Poz. 3315

1) dowody, na podstawie których organ uprawniony
udzielił ulgi, okazały się fałszywe,
2) dłuşnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do
okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,
§ 9.
1. Organ uprawniony moşe na wniosek dłuşnika prowadzącego działalność gospodarczą udzielać ulgi
określone w niniejszej uchwale, które stanowią
pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach
prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1,
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia organowi
uprawnionemu zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia
30 kwietnia
2004
roku
o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 roku Nr 59 poz. 404 z póŝn. zm.).
3. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej
podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały nie moşe
przekroczyć równowartości dopuszczalnej pomocy, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art.87 i art.88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 379
strona 5).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
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Załącznik
do uchwały Nr IX.57.2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 26 maja 2011 r.
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Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
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UCHWAŁA NR VII/47/2011
RADY GMINY GORLICE
z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca poboru Ŋwiru z rzeki Ropy w miejscowoņci Kobylanka w ramach powszechnego
korzystania z wód
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm./ oraz art. 34 ust.4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z póŝn. zm./, Rada Gminy Gorlice
uchwala, co następuje:

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

§ 1. Wyznacza miejsce do wydobywania şwiru na
rzece Ropie, brzeg prawy w km 28+800 – 28+900
w miejscowości Kobylanka na obszarze Gminy Gorlice
w ramach powszechnego korzystania z wód.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR VII/48/2011
RADY GMINY GORLICE
z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z uŊytkowania
Na podstawie 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 póŝn. zm.), art.10 ust. 1, 2,
3, w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z póŝn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorlickiego Rada Gminy Gorlice
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Pozbawia kategorii drogi publicznej drogę gminną
nr 270542K „Dominikowice-Kryg”, z równoczesnym wyłączeniem tej drogi z uşytkowania.

2. Drogę zaproponowaną do pozbawienia kategorii
drogi publicznej przedstawiono na szkicu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Gorlice.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/48/2011
Rady Gminy Gorlice
z dnia 9 czerwca 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
3317

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 377

– 22274 –

Poz. 3318,3319

3318
3318

UCHWAŁA NR 111/X/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu targowiska miejskiego na placu Dworzysko w Gorlicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i
ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn.zm.) Rada Miasta Gorlice
uchwala, co następuje:

odnoszących się do "Miejskiego Placu Targowego"
połoşonego przy ul. Ogrodowej w Gorlicach, które to
przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 stycznia
2012 r.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.

§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z obiektu
targowiska miejskiego połoşonego na placu Dworzysko w Gorlicach stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały
traci moc obowiązującą uchwała Nr 355/XLII/2001
Rady Miasta Gorlice z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie sieci i regulaminu targowisk połoşonych
na terenie miasta Gorlice za wyjątkiem postanowień

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

przy tym zobowiązani do spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności
w zakresie przestrzegania wymagań sanitarnych.

Załącznik
do uchwały Nr 111/X/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

5. Sprzedający na targowisku zobowiązani są do uiszczania dziennej opłaty targowej według stawek ustalonych odrębną uchwałą Rady Miasta Gorlice.

Zasady i tryb korzystania z obiektu targowiska
miejskiego połoŊonego na placu Dworzysko
w Gorlicach
1. Zasady niniejsze dotyczą korzystania z targowiska
miejskiego połoşonego na placu Dworzysko
w Gorlicach.

6. Korzystający z targowiska zobowiązani są do stosowania się do zarządzeń porządkowych wydanych
przez prowadzącego targowisko.

2. Targowisko jest czynne w dni powszednie, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7.00 do 16.00.

7. Zabrania się parkowania pojazdów na targowisku,
w tym sprzedaşy towarów z pojazdów. Wjazd pojazdów na teren targowiska moşliwy jest tylko na czas
rozładunku towarów.

3. Na targowisku dopuszczona jest sprzedaş płodów
rolnych (zboşa, owoców, warzyw, sadzonek, kwiatów, itp.), a takşe nabiału i owoców zbieractwa leśnego oraz wyrobów rękodzieła. Pozostałe rzeczy,
w szczególności wyroby przemysłowe i odzieş, nie są
na targowisku dopuszczone do sprzedaşy.

8. Sprzedaş na targowisku moşliwa jest z urządzonych
na targowisku stołów oraz z powierzchni placu,
w obrębie wyznaczonych stanowisk. W obrębie wyznaczonych na powierzchni placu stanowisk handlowych mogą być ustawione przenośne stragany według ustalonego wzoru.

4. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaşy na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
legitymujące się zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego oraz producenci rolni i działkowcy
sprzedający własne produkty, zbieracze runa leśnego
i owoców leśnych. Sprzedający na targowisku są

9. Sprzedający są zobowiązani do utrzymania porządku
i czystości oraz uporządkowania zajmowanych
miejsc po zakończeniu handlu.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR VIII/57/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 377

– 22275 –

łecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z póŝn. zm.), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Grybów uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/336/2010 Rady Gminy
Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
Satutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie wprowadza się następujące zmiany:

-

Poz. 3319,3320,3321,3322

Realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie
pomocy socjalnej dla uczniów tj. stypendia i zasiłki
socjalne.

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

w § 5 dodaje się pkt 17 o następującej treści:

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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UCHWAŁA NR VIII/58/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie upowaŊnienia Kierownika Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Grybowie do prowadzenia
postępowania w sprawach przyznawania ņwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami)
oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Grybowie uchwala, co następuje:
§ 1. Upowaşnia się Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grybowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grybów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik

3320
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UCHWAŁA NR VIII/59/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Gminny Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół ”.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h
i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz.1591 z póŝniejszymi zmianami ), art. 12
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝniejszymi
zmianami) w zw. z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póŝniejszymi zmianami)
Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIX/255/2009
Rady Gminy Grybów z dnia 28 sierpnia 2009 roku
3321

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej
pod
nazwą
,,Gminny
Zespół
EkonomicznoAdministracyjny Szkół ” w paragrafie 6 skreśla się
punkt 19.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
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UCHWAŁA NR IX/40/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za korzystanie z przystanków na terenie Miasta Grybowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3
i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z poŝn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 4-7 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Grybowie
uchwala co nastepuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
albo zarządzającym jest Miasto Grybów, w wysokości

0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok
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UCHWAŁA NR VII/55/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne
prowadzone przez Gminę Kamionka Wielka.
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 póŝniejszymi zmianami)w związku
z art. 14 ust. 5, oraz z art. 6 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z póŝniejszymi zmianami ) – Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje:

2) gry i zabawy rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci,
5) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybranych przez
dziecko zabaw, w sali lub na wolnym powietrzu
na terenie przedszkolnego placu zabaw,
6) przygotowanie miejsca do wypoczynku i snu
dziecka oraz nadzór nad wypoczywającym dzieckiem,
7) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
8) pomoc dziecku podczas spoşywania posiłków
oraz zapewnienie opieki w tym czasie,
9) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka
10) zajęcia z języków obcych, rytmiki.

§ 1. Pobyt dzieci w publicznych przedszkolach
i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Kamionka Wielka, w zakresie nauczania i wychowania
obejmującego podstawę programową wychowania
przedszkolnego realizowany jest bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych przez dyrektora.
§ 2.
1. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczenia wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego o której mowa w § 1 w wysokości 1,50 zł.
2. Opłatę pobiera się za kaşdą rozpoczętą godzinę
świadczenia.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki
godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin
w czasie, których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 3 niniejszej uchwały.
4. W przypadku uczęszczania do publicznego przedszkola lub punktu przedszkolnego dzieci będących rodzeństwem opłata wynosi: 1,00 zł. za kaşde następne
dziecko.
§ 3.
1. Opłata obejmuje następujące koszty zajęć opiekuńczowychowawczych i dydaktycznych w szczególności:
1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na şyczenie rodziców przez inne niş
przedszkole lub punkt przedszkolny podmioty.
3.

Wysokość opłat za korzystanie z wyşywienia
w przedszkolu, punkcie przedszkolnym ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie
oświaty.

§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń oraz tryb postępowania w sprawie uiszczenia opłat za świadczenia
udzielane poza podstawą programową wychowania
przedszkolnego, określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
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§ 5. Traci moc uchwała XXXI/232/2009 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 5.08.2009r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia realizowane w punkcie przedszkolnym
w Kamionce
Wielkiej
oraz
uchwała
Nr XXXVIII/291/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29.06.2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w punkcie przedszkolnym w Królowej Górnej.
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§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Zenon Kruczek
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UCHWAŁA NR VIII/54/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagaŊu taksówkami na terenie Gminy
Korzenna oraz dodatkowego oznaczenia taksówek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, oraz art. 15 ust. 5 i ust. 7
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Korzenna uchwala co następuje
§ 1.
1. Wprowadza się na terenie Gminy Korzenna przepisy porządkowe związane z przewozem osób
i bagaşu taksówkami osobowymi, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały
2. Kierowca taksówki zobowiązany jest, na şądanie
pasaşera udostępnić mu do wglądu egzemplarz
przepisów porządkowych związanych z przewozem
osób i bagaşu.
§ 2. Na taksówce winny być umieszczone dodatkowe oznaczenia:
1. Z lewej strony przedniej szyby taksówki – informacja o posiadanym numerze licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową, numer rejestracyjny samochodu
oraz numer boczny taksówki.

2. Na przednich lewych i prawych drzwiach samochodu – numer boczny, przyznany wyşej wymienioną licencją wraz z herbem gminy Korzenna.
§ 3. W taksówce powinna być umieszczona widoczna informacja dotycząca:
1.

Organu właściwego do rozpatrywania skarg
i wniosków w sprawach świadczonych usług
przewozowych.

2. Posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów
porządkowych.
§ 4. Po zaprzestaniu działalności gospodarczej
polegającej na wykonaniu krajowego zarobkowego
przewozu osób wymagane oznaczenie taksówki powinno być zlikwidowane.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

Załącznik
do uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 15 czerwca 2011 r.

§ 3. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać
zamówiony przewóz najkrótszą drogą chyba, şe pasaşer
godzi się na przewóz inną drogą lub, gdy tego şąda.

PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM
OSÓB I BAGAŉU TAKSÓWKAMI NA TERENIE GMINY
KORZENNA

1. Kierowca taksówki moşe przewozić pasaşerów lub
bagaş tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasaşera miejsca w taksówce;
taksometr powinien być zainstalowany w miejscu
umoşliwiającym swobodne odczytywanie jego
wskazań przez pasaşera.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 4.

§ 1. Taksówki mogą oczekiwać na pasaşerów
w czasie nieograniczonym wyłącznie w miejscach do
tego przeznaczonych, które są ograniczone znakami
oznaczającymi początek i koniec postoju TAXI.

2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany
niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „kasa”.

§ 2. Pasaşer moşe dokonać wyboru taksówki niezaleşnie od miejsca zajmowanego przez nią na postoju.

1. Ustaloną na podstawie przepisów szczegółowych
naleşność za przejazd taksówką określają wskazania
taksometru.

§ 5.
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2. Pasaşer jest obowiązany uiścić naleşność nie póŝniej
niş w chwili zwolnienia pojazdu.

dziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich cięşar
i wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności
pojazdu i nie zagraşają bezpieczeństwu jazdy.

§ 6.
1. Na şądanie pasaşera kierowca jest zobowiązany wydać rachunek za przejazd.
2. Rachunek powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko (nazwę albo firmę) oraz adres wykonawcy i odbiorcy usługi,
2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
3) trasę i godzinę przejazdu,
4) ogólną sumę naleşności wyraşoną liczbowo
i słownie,
5) czytelny podpis wystawcy rachunku, odcisk pieczęci wystawcy rachunku – jeşeli się nią posługuje.
§ 7.
1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany
przypomnieć o zabraniu bagaşu oraz sprawdzić, czy
pasaşer nie pozostawił w pojeŝdzie jakichkolwiek
przedmiotów.
2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasaşera, kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie
do przepisów o rzeczach znalezionych.
§ 8. Pasaşer jest odpowiedzialny za powstałe z jego
winy uszkodzenia lub zanieczyszczenie pojazdu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Rozdział 2
Przewóz osób
§ 9.
1. Pasaşer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu,
z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczenia za to dodatkowych naleşności.
2. Kierowca bez zgody pasaşera nie moşe dysponować
wolnymi miejscami w taksówce.
3. Naleşność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden
pasaşer, kierowca nie moşe şądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez
względu na okoliczności w jakich korzystali oni
z przejazdu.
§ 10. Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod dopieką dorosłych, chyba, şe osoba, pod której opieką
znajduje się dziecko, upowaşni pisemnie kierowcę do
przewiezienia dziecka samego; w takim razie naleşność
za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.
§ 11. Kierowca taksówki w miarę moşliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących
się w szczególnej potrzebie.
Rozdział 3
Przewóz bagaŊu w taksówce osobowej
§ 12.
1. Pasaşer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu bez
uiszczenia dodatkowej naleşności, bagaş podręczny
oraz za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta
domowe, które moşna umieścić tak, aby nie uszko-
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2. Do bagaşu podręcznego zalicza się w szczególności:
walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoja wielkością, jak
i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia
lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczają
pola widzenia kierowcy i nie utrudniają prowadzenia
pojazdu.
3. Z zachowaniem warunków ust. 1 i 2 dopuszcza się
przewóz w szczególności nart z kijkami, wózków
dziecinnych, inwalidzkich składanych oraz – na ryzyko pasaşera m. in. telewizorów i radioodbiorników.
4. Nie dopuszcza się przewoşenia taksówką osobową
bagaşu wystającego poza granice pojazdu.
§ 13.
1.

Bagaş podręczny pasaşera moşna przewozić
w bagaşniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu
taksówki.

2.

Bagaşnik taksówki powinien być utrzymany
w naleşytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu
dodatkowego (poza sprzętem słuşącym do napraw
samochodu oraz butli gazowej będącej elementem
instalacji gazowego zasilania pojazdu).

3. Dopuszcza się przewóz bagaşu podręcznego wewnątrz
taksówki
z zachowaniem
warunków,
o których mowa w § 12 ust. 2
§ 14. Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych,
w szczególności broni (palnej, myśliwskiej i gazowej),
materiałów łatwopalnych, wybuchowych, şrących, radioaktywnych, trujących, przedmiotów cuchnących oraz
zwłok i szczątków ludzkich.
Rozdział 4
Informacja o opłatach za przejazd taksówkami
osobowymi.
§ 15. Kierowca taksówki jest obowiązany do trwałego umieszczenia na szybie prawych tylnych drzwi
informacji widocznej dla pasaşera z zewnątrz i wewnątrz
pojazdu, o stosowanych cenach ( z podaniem podstawy
prawnej tj. Uchwały nr ….. Rady Gminy Korzenna
z dnia….) obejmujących:
1. opłatę początkową dla wszystkich taryf,
2. opłatę za przejazd jednego kilometra w granicach
strefy gminy, w dzień powszedni (nie będący świętem), miedzy godziną 6.00 a 22.00,
3. opłatę za przejazd jednego kilometra w granicach
strefy gminy w porze nocnej (tj. miedzy godziną 22.00
a 6.00) oraz w niedziele i święta,
4. opłatę za przejazd jednego kilometra poza granicami
strefy gminy, w dzień powszedni (nie będący świętem), miedzy godziną 6.00 a 22.00,
5. opłatę za przejazd jednego kilometra poza granicami
strefy gminy w porze nocnej (tj. miedzy godziną 22.00
a 6.00) oraz w niedziele i święta,
6. opłatę za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf.
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Dodatkowo kierowca taksówki ma prawo umieścić informacje o stosowanych przez niego ulgach, znişkach
i zasadach ich udzielania.
§ 16. Jeşeli w czasie trwania przewozu następuje
zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, albo
jeşeli następuje przekroczenie granic strefy opłaty
taryfowej, kierowca jest zobowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym
pasaşera.

Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 17.
1. Kierowcy taksówki zabrania się palenia tytoniu lub
spoşywania pokarmów w trakcie przewozu osób.
2. Kierowca taksówki moşe w pojeŝdzie umieścić wywieszkę o zakazie palenia tytoniu.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR VIII/55/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na
terenie Gminy Korzenna.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 8 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050
z póŝn. zm. Rada Gminy Korzenna uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się strefy cen (strefy taryfowe) obowiązujące
przy przewozie osób i ładunku taksówkami
w granicach administracyjnych Gminy Korzenna
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Ustala się ceny urzędowe za przewozy taksówkami
osobowymi określone w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 3. Informacja o wysokości cen urzędowych
oraz wysokości jednostkowych opłat pobranych za
przewóz taksówki powinna być umieszczona za szybą
prawych tylnych drzwi od strony zewnętrznej
i wewnętrznej.
§ 4. Ustala się strefę gminną określoną granicami administracyjnymi gminy Korzenna.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

§ 2. Ceny urzędowe ustalone w § 1 są cenami
maksymalnymi.
Załącznik
do uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 15 czerwca 2011 r.

§ 1.
1. Ustala się ceny urzędowe za przewozy taksówkami
w następującej wysokości:
1) opłata początkowa dla wszystkich taryf - 5,00 zł
2) taryfa 1 - 1,50 zł
3) taryfa 2 - 2,00 zł
4) taryfa 3 - 2,50 zł
5) taryfa 4 - 3,00 zł
6) opłata za 1 godzinę postoju dla wszystkich taryf 10,00 zł

3325

Objaśnienia:
OPŁATA POCZĄTKOWA - jest to opłata za wynajęcie
taksówki i przejazd pierwszego kilometra.
TARYFA 1 Jest to opłata za przejazd jednego kilometra
w granicach strefy gminy w dzień powszedni (tj. nie
będący świętem), między godziną 6:00 a 22:00.
TARYFA 2 Jest to opłata za przejazd jednego kilometra
w granicach strefy gminy w porze nocnej (tj. między
godziną 22:00 a 6:00) oraz w niedziele i święta.
TARYFA 3 Jest to opłata za przejazd jednego kilometra
poza granicami strefy gminy w dzień powszedni (tj. nie
będący świętem), między godziną 6:00 a 22:00.
TARYFA 4 Jest to opłata za przejazd jednego kilometra
poza granicami strefy gminy w porze nocnej (tj. między
godziną 22:00 a 6:00) oraz niedziele i święta.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 31
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm) Rada Gminy Lipinki
uchwala, co następuje:

wodnika. Do wniosku załącza się plan przygotowań i startów zawodnika, dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia zawodnika oraz
opinię klubu sportowego o wywiązywaniu się
przez zawodnika z obowiązków reprezentacji kraju
lub klubu sportowego, który reprezentuje zawodnik.

§ 1.
1. Gmina Lipinki funduje stypendia sportowe dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym. Stypendia sportowe stanowią wypłacaną z budşetu Gminy Lipinki pomoc finansową
wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika.
2. Zasady przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich wysokość
określa niniejsza uchwała.
§ 2.
1. Stypendia sportowe mogą otrzymać zawodnicy,
którzy są członkami klubu sportowego, którego
siedzibą jest miejscowość w Gminie Lipinki.
2. Stypendium sportowe moşe otrzymać osoba,
o którym mowa w ust. 1, uprawiająca określoną
dyscyplinę sportu i posiadająca licencję zawodnika uprawiającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, która w ostatnim roku kalendarzowym lub sezonie rozgrywkowym:
1) zajęła co najmniej 8 miejsce w Mistrzostwach
Polski,
lub
co
najmniej
3 miejsce
w Mistrzostwach Polski LZS
2) została zakwalifikowana do Kadry Narodowej,
lub
3)

była w składzie druşyny biorącej udział
w rozgrywkach na poziomie co najmniej krajowej I i II ligi, lub

4)

była w składzie druşyny biorącej udział
w oficjalnych rozgrywkach na szczeblu międzynarodowym.

3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1
i 2 moşe otrzymać stypendium sportowe, jeşeli
przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany przygotowań i startów wskazują
na moşliwość osiągania w przyszłości wysokich
wyników we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym.
§ 3.
1. Stypendium sportowe jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego, którego siedzibą jest miejscowość w gminie Lipinki.
2. We wniosku podaje się w szczególności informacje
o dotychczasowych startach i osiągnięciach za-

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4.
1. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Lipinki.
2. Wójt Gminy Lipinki podejmuje rozstrzygnięcie
w sprawie stypendium sportowego, jego wysokości i okresu na jaki zostanie przyznane to świadczenie, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.
3. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Lipinki, wyznaczając jej Przewodniczącego.
§ 5.
1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres do
12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
2. Stypendium sportowe przyznaje się w 12 miesięcznych ratach w wysokości od 5% do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów.
3. Określając wysokość stypendium sportowego,
bierze się pod uwagę w szczególności osiągnięcia
sportowe zawodnika, kategorię wiekową oraz
koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.
4. Stypendium sportowe jest wypłacane przez Urząd
Gminy Lipinki przelewem na rachunek bankowy
stypendysty w terminie określonym w umowie
stypendialnej.
§ 6.
1.

Wnioski o stypendium sportowe składa się
w terminach: do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok wypłacania stypendium sportowego, na okres przypadający pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia danego roku kalendarzowego,

2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego
składa się w Urzędzie Gminy Lipinki .
3. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie
do 14 dni od ostatniego dnia terminu składania
i niezwłocznie przedkłada Wójtowi Gminy Lipinki
opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje
o przyznanie stypendiów sportowych konkretnym
osobom - wniosek Komisji określa proponowaną
wysokość stypendium sportowego i okres wypłacania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 377

– 22281 –

4. Wójt Gminy Lipinki przyznaje stypendia sportowe
w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków
zabezpieczonych w budşecie Gminy Lipinki na ten
cel w danym roku budşetowym.
§ 7.
1. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy Lipinki informuje wnioskodawcę na piśmie, przedstawiając:
1) w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie – informację o przyznaniu stypendium sportowego, o jego kwocie, okresie na jaki zostało
przyznane oraz terminie podpisania umowy
stypendialnej,
2) w przypadku wniosku rozpatrzonego odmownie
– uzasadnienie odmowy przyznania stypendium sportowego.
2. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Lipinki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8.
1. Warunkiem wypłacania przyznanego stypendium
sportowego jest zawarcie umowy stypendialnej
pomiędzy zawodnikiem a Gminą Lipinki.
2. Umowa stypendialna winna określać w szczególności:
1) strony umowy,
2) wysokość i terminy przekazywania stypendium
sportowego,
3) numer rachunku bankowego, na który przekazywane będzie stypendium sportowe,
4) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego
powiadomienia
Urzędu
Gminy
Lipinki
o zaistnieniu, określonych w § 10 lub w § 11,
przesłanek do wstrzymania lub do pozbawienia
stypendium sportowego,
5) zobowiązanie się zawodnika do kierowania do
Urzędu Gminy Lipinki, kwartalnych informacji
o stanie
wykonania
planu
przygotowań
i startów, poświadczonych przez klub sportowy
zrzeszający zawodnika,
6) zobowiązanie zawodnika do zwrotu nienaleşnie
wypłaconego stypendium sportowego wraz
z odsetkami w wysokości ustawowej, liczonymi
od dnia uznania rachunku bankowego zawodnika.
§ 9. Zawodnik otrzymujący stypendium sportowe
jest zobowiązany realizować przedłoşony z wnioskiem plan przygotowań i startów. Zawodnik jest
zobowiązany do godnego reprezentowania klubu
sportowego i Gminy Lipinki.
§ 10.
1. Wypłatę stypendium sportowego wstrzymuje się
w następujących przypadkach:
1) zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,
2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub zawieszony przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
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3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo
zaprzestał startów lub treningów.

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniało zdarzenie określone w ust. 1.
3. Wypłatę stypendium sportowego wstrzymuje się
na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.
4. Wypłatę stypendium sportowego wznawia się po
ustaniu przyczyny od najblişszego terminu płatności. Za okres, w którym wstrzymano stypendium
sportowe, świadczenie nie przysługuje.
5. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu ze względu na stan zdrowia stwierdzony przez lekarza medycyny sportowej, stypendium sportowe jest wypłacane przez okres nie
dłuşszy niş 3 miesiące. Po tym okresie, jeşeli zawodnik nie powróci do realizacji planu przygotowań i startów, pozbawiony zostaje stypendium
sportowego.
§ 11.
1. Zawodnika pozbawia się stypendium sportowego
w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub
treningów,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
3) zawodnik został doşywotnio zdyskwalifikowany
lub pozbawiony praw zawodnika,
4) zawodnik przestał spełniać warunki do otrzymania stypendium określone w § 2 ust. 1 niniejszej
uchwały,
5) zawodnik został pozbawiony licencji zawodnika,
6) zawodnik popełnił przestępstwo z winy umyślnej, a popełnienie to stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 12. O wstrzymaniu, wznowieniu i pozbawieniu
stypendium sportowego rozstrzyga Wójt Gminy Lipinki zawiadamiając pisemnie zawodnika.
§ 13.
1. W 2011r. termin składania wniosków upływa po
14 dniach od daty wejścia w şycie niniejszej
uchwały.
2. Stypendium sportowe przyznane w roku budşetowym 2011 nie moşe być przyznane na okres dłuşszy niş do dnia 31 grudnia 2011 r.
§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Lipinki.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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UCHWAŁA NR VII/47/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;ze zm), Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nadać nazwę „ Rondo im. Jana Pawła II ” – rondu
połoşonemu w miejscowości Wójtowa , u zbiegu
drogi powiatowej nr 1477 K Skołyszyn-HarklowaWójtowa-Lipinki i drogi gminnej nr 756/1 „przez
Wieś”
2. Połoşenie ronda stanowi załącznik graficzny do
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy
Lipinki z dnia 30 marca w sprawie nadania nazwy
urzędowej rondu w Wójtowej .
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 maja 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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do uchwały Nr VII/47/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 30 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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UCHWAŁA NR VII/48/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z komunalnych placów zabaw na terenie gminy Lipinki
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.), Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:

5) Place zabaw są czynne według ponişszego harmonogramu:
a) place zabaw dostępne są dla przedszkola i szkoły
podstawowej w dniach, w których odbywają się
zajęcia szkolne od poniedziałku do piątku w godz.
od 800 - 1500,

§ 1. Uchwala się zasady korzystania z komunalnych
placów zabaw połoşonych na terenie gminy Lipinki,
którymi zarządzają:

b) place zabaw dostępne są dla wszystkich chętnych,
od poniedziałku do piątku w godz. od 1500 - 1900 ,
a w dniach, w których nie odbywają się zajęcia
szkolne w godz. od 1000 - 1900

1) plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Krygu –
zarządzający: dyrektor Gminnego Przedszkola
w Krygu
2) plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Lipinkach –
zarządzający: dyrektor Gminnego Przedszkola w Lipinkach

6) Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności:
a) niszczenia urządzeń zabawowych,
b) zaśmiecania terenu,

3) plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wójtowej –
zarządzający: dyrektor Szkoły Podstawowej w Wójtowej w brzmieniu określonym w § 2 niniejszej
uchwały.
§ 2. Zasady korzystania z komunalnych placów zabaw na terenie gminy Lipinki.
1) Korzystanie z placów zabaw odbywa się tylko zgodnie
z ich przeznaczeniem i jest bezpłatne.
2) Place zabaw słuşą zabawie, rekreacji i wypoczynkowi
dzieci i młodzieşy szkolnej.
3) Place zabaw wyposaşone zostały w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych
winno być dostosowane do rozwoju psycho - fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun
dziecka.
4) Dzieci ponişej 7 roku şycia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców,
opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upowaşnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast
dzieci powyşej 7 roku şycia za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.

c) jazdy na rowerze,
d) gry w piłkę w sposób zorganizowany,
e) wprowadzania zwierząt,
f) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie placu
7) O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu
zabaw poinformować naleşy administratora obiektu.
8) Z przyczyn niezaleşnych od administratora (niekorzystne warunki atmosferyczne) oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie z obiektu moşe
być ograniczone lub odwołane.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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UCHWAŁA NR VIII/50/2011
RADY GMINY NIEDŇWIEDŇ
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Niedňwiedň
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591) , art. 6 ust.1 pkt 2, art. 14
ust. 5 i art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572
z póŝn.zmian) Rada Gminy Niedŝwiedŝ uchwala, co
następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane w Przedszkolach prowadzonych przez gminę Niedŝwiedŝ w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie, od 8ºº
do13ºº.
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§ 2.
1. Za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niedŝwiedŝ w zakresie przekraczającym limit godzin, o których mowa w § 1, obejmujące koszty opieki
i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka,
ustalana jest odpłatność, w szczególności za:
a) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne
i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania
b) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
dziecka w róşnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej
c) gry zabawy ruchowe w sali lub na świeşym powietrzu: spacery, wycieczki;
d) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy
konstrukcyjne, tematyczne i badawcze;
e) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne umoşliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
f) opieka nad dziećmi z elementami integracji, ćwiczeń ogólnorozwojowych, muzykoterapii;
g) czynności porządkowe i opiekuńcze związane
z higiena osobistą, samoobsługą i spoşywaniem
posiłków;
h) przygotowanie dzieci do udziału w róşnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach, itp
i) realizację programów autorskich i innowacji pedagogicznych;
j) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem.
2. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w §2
ust. 1, w przypadku korzystania przez dziecko ze
świadczeń realizowanych w wymiarze do 4 godzin
dziennie wynosi 150zł miesięcznie
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3. W przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń
realizowanych w wymiarze wyşszym niş zadeklarowany - rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do
uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 2zł za kaşdą rozpoczętą godzinę.
§ 3.
1. Opłatę o której mowa w §2 wnosi się z góry do dnia
15-go kaşdego miesiąca.
2.Opłaty o których mowa w §2 nie obejmują kosztów
wyşywienia.
3. Koszt wyşywienia dziecka ustala dyrektor przedszkola
na podstawie skalkulowanych kosztów zakupu surowców zuşytych do przyrządzania posiłków,
z uwzględnieniem norm şywieniowych.
§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń i odpłatności,
o których mowa w § 2 , oraz wysokość opłatności za
wyşywienie dziecka, o której mowa w § 3 ust.3, określa
umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/179/08 z dnia
29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli na terenie Gminy Niedŝwiedŝ.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Niedŝwiedŝ.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Niedŝwiedziu:
Edward Krzysztofiak
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UCHWAŁA NR VIII/55/11
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie okreņlenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalnoņci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci oraz
opróŊnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoņci ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
Na podstawie art. 7 ust. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, z póŝn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz.33)
RADA GMINY OCHOTNICA DOLNA uchwala, co
następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Ochotnica Dolna powinien spełniać następujące wymagania:

1) z zakresie wyposaşenia technicznego:
a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy potwierdzony aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŝn. zm.) oraz inne
wymagane urządzenia niezbędne do profesjonalnego i niezawodnego wykonywania usług odbierania odpadów komunalnych i/lub opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
b) posiadać środki transportu umoşliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie oraz posiadać środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych; pojazdy powinny być dostosowane do
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zbiórki odpadów stałych w workach, pojemnikach
i kontenerach,
c) posiadać środki transportu spełniające wymagania
techniczne określone w przepisach regulujących
warunki techniczne pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróşniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne
spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),
d) posiadać bazę transportową umoşliwiającą postój
środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usługi,
e) środki transportu muszą być oznakowane w sposób
umoşliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,
f) posiadać potencjał techniczny i obsadę osobową
umoşliwiającą odbiór od właścicieli nieruchomości
odpadów takich jak: niesegregowane odpady komunalne, wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, zuşyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zuşyte baterie przenośne i zuşyte akumulatory przenośne oraz odpady
z remontów, liczba i stan techniczny pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca muszą zapewnić ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług,
g) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
h) w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady stałe dysponować trwale i wyraŝnie oznakowanymi pojemnikami i workami do selektywnej zbiórki; logo powinno zawierać: nazwę i adres firmy oraz
opis na jakie odpady są przeznaczone.
2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
a) naleşy poddawać regularnemu myciu, odkaşaniu
i dezynfekcji pojazdy słuşące do odbioru odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych. Pojazdy do
odbioru odpadów stałych powinny być myte nie
rzadziej niş raz w tygodniu, a pojazdy asenizacyjne
kaşdorazowo po zakończeniu pracy,
b) mycie pojazdów moşe odbywać się poza myjniami
w miejscach dozwolonych pod warunkiem, şe powstające ścieki będą odprowadzane do odpowied-
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nich urządzeń lub gromadzone w sposób umoşliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) mycie, transport i postój pojazdów do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych nie
moşe stanowić zagroşenia dla środowiska
i powodować uciąşliwości dla otoczenia,
d) naleşy zapewnić mycie i dezynfekcję pojemników
do gromadzenia odpadów,
e) pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów
oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu
powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed
rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki,
f) w przypadku zanieczyszczenia trasy przejazdu przez
środki transportu przewoşące odebrane odpady od
właścicieli nieruchomości oraz przez pojazdy asenizacyjne naleşy w trybie natychmiastowym usunąć
powstałe zanieczyszczenia. Utrzymanie czystości
dotyczy zarówno miejsca załadunku odpadów
i poboru nieczystości ciekłych.
3) w zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
a) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
wskazanych w obowiązującym Planie Gospodarki
Odpadami Województwa Małopolskiego,
b) w uzasadnionych przypadkach zmieszane odpady
komunalne mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwiane, przekazywane do najblişej połoşonych miejsc, uwzględniając najlepszą dostępną
technikę lub technologię, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ochotnica Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Urbaniak
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UCHWAŁA NR IX/68/11
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru Ŋwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 34 ust. 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póŝn. zm.) – Rada Gminy
Ochotnica Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się miejsca poboru şwiru w granicach powszechnego korzystania z wód na rzece Dunajec
w miejscowości Tylmanowa w km 140+818+140+980
3331

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ochotnica Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Urbaniak
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UCHWAŁA NR XII/77/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 paňdziernika 2006 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Pcim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn zm.), oraz art.
90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.)- Rada
Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w treści § 2 uchwały
Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 paŝdziernika
2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim (Dz. Urz.
Woj. Mał. Nr 898, poz. 5456), który otrzymuje brzmienie:

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.
„2. Od decyzji Dyrektora o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy, a takşe jej wstrzymania i cofnięcia
słuşy wnioskodawcy odwołanie "
2. W § 11 Regulaminu skreśla się ust.6 o treści:
„Za dochód uwaşa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoşenie wniosku
bez względu na tytuł i ŝródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
„a) podatek od osób fizycznych,

„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim
"
§ 2. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Pcim stanowiącym załącznik do uchwały
Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 paŝdziernika
2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmiany w treści § 7 ust. 1 i 2, który
otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przyznaje Dyrektor Zakładu Obsługi
Szkół w Pcimiu w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie upowaşnienia udzielonego uchwałą
Nr XLVIII/362/2010 Rady Gminy Pcim z dnia
20 września 2010 roku w sprawie: upowaşnienia
Dyrektora Obsługi Szkół w Pcimiu do wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń

„b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
„c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych
osób "
3. Dokonuje się zmiany numeracji w ten sposób, şe:
ust.7 § 11 Regulaminu otrzymuje nr 6.
4. Pozostałe zapisy uchwały Nr LIV/270/06 Rady Gminy
Pcim z dnia 25 paŝdziernika 2006 roku pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR IX/56/11
RADY GMINY PRZECISZÓW
z dnia 7 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2002 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie zasad ustalania wysokoņci stawek czynszu najmu za lokale uŊytkowe stanowiące mienie komunalne
Gminy Przeciszów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Przeciszów uchwala co następuje :
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Przeciszów
Nr XXXVII/207/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 roku
w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu
najmu za lokale uşytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Przeciszów wprowadza się następujące zmiany: - W § 2 ust.1:

1) skreśla się słowa „za rok 2002”
2) dodaje się litery:
h) za wynajem świetlicy w Domu Kultury w Przeciszowie (pomieszczenie udostępnione Kołu Emerytów i Rencistów) – 150 zł za 1 dzień –
z wyłączeniem organizacji , stowarzyszeń działających na terenie Gminy Przeciszów,
i) za udostępnienie części powierzchni dachowej pod
zainstalowanie anteny do radiowego łącza interne-
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towego – 40 zł za 1 antenę. - W § 1, 3 i 4 słowa
„Zarząd Gminy”, „Zarządowi Gminy” zastępuje
się słowami „Wójt Gminy”, „Wójtowi Gminy”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przeciszów.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosowski
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UCHWAŁA NR VII/43/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie: utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58
ust. 1 i 6, art. 62 ust. 5 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity
z 2004 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) - Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 roku Publiczne
Samorządowe Przedszkole, zwane dalej „przedszkolem”.
2. Przedszkole przejmuje realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej
dotychczas
w Oddziale
Przedszkolnym
w Gruszowie.
3. Wychowankowie placówek o których mowa w §1
ust. 2 pkt 1 i 2, stają się wychowankami przedszkola.
4. Nauczyciele zatrudnieni w placówkach o których
mowa w §1 ust. 2 pkt 1 i 2, stają się nauczycielami
przedszkola.
§ 2. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół
Nr 2 w Gruszowie z siedzibą w Gruszowie.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 maja 2011 r.

§ 3. Akt załoşycielski przedszkola stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Organizację przedszkola określa statut, który
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII / 126 / 2001 Rady
Gminy Raciechowice z dnia 25 stycznia 2001 roku
w sprawie likwidacji Przedszkoli Samorządowych w:
Czasławiu, Gruszowie, Krzesławicach, Zegartowicach
oraz utworzenia oddziałów klasy „ 0 ”dla dzieci
w wieku 6 lat i młodszych przy Szkole Podstawowej
w: Czasławiu, Krzesławicach, Zegartowicach oraz
Zespole Szkół Nr 2 w Gruszowie.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
GMINA RACIECHOWICE:
§ 1. Zakłada z dniem 1 września 2011 roku Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gruszowie pod
nazwą:
„Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gruszowie”

AKT ZAŁOŉYCIELSKI PUBLICZNEGO
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W GRUSZOWIE

§ 2. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół
Nr 2 w Gruszowie z siedzibą w Gruszowie.

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity
z 2004 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 maja 2011 r.
STATUT
PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
w GRUSZOWIE
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Samorządowe
Przedszkole w Gruszowie
2. Siedziba przedszkola: Gruszów 32-414 Gruszów 150
3. Przedszkole uşywa pieczęci:

II
CELE l ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie:
1)

udzielania dzieciom
pedagogicznej:

pomocy

psychologiczno-

a) pomaga w rozpoznawaniu moşliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, w szczególności pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapeutycznej,
b)

wspomaga indywidualny rozwój dziecka
umoşliwiając podejmowanie działań aktywizujących i rozwijających jego moşliwości psychofizyczne w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym,

c) umoşliwia pełny i wszechstronny rozwój dzieciom,
d) współdziała z rodziną w wychowaniu dzieci
z umoşliwieniem osiągnięcia przez dziecko
gotowości szkolnej, z uwzględnieniem indywidualnych moşliwości kaşdego wychowanka,
4. Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi: Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gruszowie
5. Organem prowadzącym jest Gmina Raciechowice
6. Przedszkole jest placówką publiczną:
1)

prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
7. Przedszkole jest jednostką organizacyjną samorządu
terytorialnego.
8. Organ nadzoru pedagogicznego: Małopolski Kurator
Oświaty.
9. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 tj z póŝn. zm.)
i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2) Orzeczenia Organizacyjnego.
3) Niniejszego statutu.
10. Ceremoniały przedszkola:
1) pasowanie na przedszkolaka;
2) spotkania świąteczne i okazjonalne;
3) uroczystości przedszkolne;
4) uroczystość poşegnania absolwentów przedszkola.
11. Symbole przedszkola:
1) logo przedszkola.

e) przygotowuje dzieci do şycia w świecie dorosłych w przyszłości,
f) wypracowuje optymalne relacje między rodzicami/prawnymi opiekunami i wychowawcami, prowadzi integrację jako działanie planowe, spontaniczne i okazjonalne;
2) moşliwości integrowania dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi z grupą rówieśniczą, na zasadzie
równości praw i obowiązków, umoşliwiając pobyt
dzieciom:
a) upośledzonym w stopniu lekkim,
b) o nieharmonijnym rozwoju,
c) niedowidzącym,
d) niedosłyszącym;
3) umoşliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia
toşsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
a) wychowuje w duchu tolerancji dla toşsamości
narodowej, religijnej, etnicznej i językowej,
b) uznając prawo rodziców/prawnych opiekunów
do religijnego wychowania dzieci przedszkole
umoşliwia naukę religii na ich wniosek.
2. Sposób realizacji celów i zadań:
1) zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz zatrudnieni
specjaliści - logopeda, psycholog i inni. Prowadzone przez specjalistów badania dziecka mogą
być
prowadzone
tylko
za
zgodą
rodziców/prawnych opiekunów;
2) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym
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potencjałem
i moşliwościami
rozwojowymi,
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

nego przez pomoc nauczyciela lub pracownika
obsługi, osoby dorosłej;

3) działania wychowawczo-edukacyjne przedszkola
ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego
rozwoju dziecka, troskę o zapewnienie równych
szans i osiągania sukcesu na miarę moşliwości
i potencjału dziecka;

2) wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola zabezpiecza nauczyciel organizując dodatkowe osoby
do opieki nad dziećmi (personel przedszkola lub
rodzice/prawni opiekunowie), zasady organizacji
wycieczek określa regulamin spacerów i wycieczek;

4) przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą
i wspierającą działania wychowawcze - wspólnie
z rodzicami/prawnymi opiekunami tworzy spójne
środowisko edukacyjno – społeczne;
5)

przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami kierunki i zakres działań
wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych realizowanych w przedszkolu, m.in. poprzez zbieranie informacji dotyczących postępów w rozwoju
dziecka i jakości pracy przedszkola;

6) przedszkole moşe organizować dla wychowanków
róşnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej;
7) przedszkole moşe organizować wyjazdy o charakterze rekreacyjno - edukacyjnym z kaşdorazowo
ustalonym programem - tzw. „zielone przedszkola". Miejsce wyjazdu kaşdorazowo uzgadniane jest
z rodzicami/prawnymi opiekunami.
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno –
wychowawczej przedszkola są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) okazje edukacyjne i spontaniczna działalność dzieci
- stwarzanie dziecku moşliwości wyboru zadań,
czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków;
3) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
4) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców/prawnych opiekunów;
5) zajęcia stymulująco – wyrównawcze i specjalistyczne
wspomagające
rozwój
dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi.
4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie pracy przedszkola
oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów
przedszkolnych.
5. Przedszkole moşe prowadzić działalność innowacyjną
i eksperymentalną uwzględniającą moşliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przedszkole moşe prowadzić powyşszą działalność równieş w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania
i organizacji placówki.
6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie
zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
1) podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje
nieustannie pod opieką nauczyciela wspomaga-

3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę
nad
dziećmi
sprawują
osoby
dorosłe
w liczbie 1:10,
4) podczas wyjazdów na „zielone przedszkola" opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w liczbie
1:6 /zasady organizacji wyjazdów na „zielone
przedszkole” określa regulamin/,
5) wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi
przepisami, o których zostali pouczeni,
6) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec
wychowanków şadne zabiegi z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy - bez stosowania leków,
7) w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów o jego stanie, a oni zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola,
8) w sytuacjach nagłych wzywane jest Pogotowie Ratunkowe z równoczesnym powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów.
7. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek osobistego przyprowadzania w drodze do przedszkola/ autobusu i z przedszkola/ autobusu do domu.
2) dzieci mogą być odbierane przez inne osoby pełnoletnie zdolne do czynności prawnych, upowaşnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów.
Upowaşnienia
te
zawierają
imię
i nazwisko osoby upowaşnionej, serię i nr jej dowodu osobistego oraz PESEL. Upowaşnienie jest
własnoręcznie podpisane przez rodzica/prawnego
opiekuna. Upowaşnienia takie jest skuteczne przez
cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola
i moşe ono w kaşdej chwili zostać zmienione lub
odwołane. Upowaşnienia dostarczane są przez
rodziców/ prawnych opiekunów osobiście do nauczycielek grupy i pozostają w dokumentacji
przedszkola;
3) rodzice/prawni opiekunowie mogą upowaşnić
określoną osobą do jednorazowego odbioru
dziecka z przedszkola poprzez udzielenie jej pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego dane
z § 2 ust.7 pkt.2;
4) upowaşnienie do odbioru dziecka z przedszkola
przez osobę nieletnią będzie respektowane tylko
wtedy, gdy zostanie potwierdzone notarialnie lub
przez oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna;
5) rodzice/prawni opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i oddać pod opiekę
osoby dyşurującej;
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6) w przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby, której stan wskazuje na spoşycie alkoholu,
dziecko nie zostanie oddane pod jej opiekę;
7) w sytuacji, o której mowa w § 2 ust.7 pkt.6 nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru
dziecka przez inną, upowaşnioną osobę, jeşeli
i z nią nie będzie kontaktu nauczyciel moşe oddać
dziecko jednostce powołanej do opieki nad
dziećmi porzuconymi;
8) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane
po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie. Jeşeli pod wskazanymi numerami telefonów
nie moşna uzyskać informacji o miejscu pobytu
rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel oczekuje w placówce 0,5 godziny. Po upływie tego
czasu powiadamia się policję o niemoşliwości
skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
9) şyczenia jednego z rodziców/prawnych opiekunów
dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego
rodzica muszą być poświadczone przez stosowne
orzeczenie sądowe. W razie wątpliwości i w sytuacjach spornych nauczyciel dzwoni na policję.
8. Ubezpieczenie dzieci:
1) wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2) o wyborze ubezpieczyciela decydują rodzice/prawni
opiekunowie. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice/prawni opiekunowie;
3) w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie ubezpieczy dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków zobowiązany jest dostarczyć stosowne
oświadczenie.
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4) organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami,
5) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,
6) organizuje w miarę moşliwości zajęcia dodatkowe
prowadzone przez specjalistów.
III
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 4.
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.
§ 5.
1. Przedszkolem jednoosobowo kieruje dyrektor Zespołu
Szkół nr 2 , który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełoşonym słuşbowym wszystkich pracowników placówki, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.
2. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do dysponowania
środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do
wysokości środków finansowych pozostających
w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem
finansowym, z zachowaniem powyşszych środków
wynikających z postanowień powyşszego planu.
3. Zadania i kompetencje dyrektora :
1) kieruje bieşącą działalnością przedszkola;

2) zajęcia dodatkowe prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
posiadający ubezpieczenie OC.

2) sprawuje nadzór pedagogiczny przez wykonywanie
zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
z póŝniejszymi zmianami, w szczególności przez
działalność diagnostyczno – oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej
współpracy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę, dyrektorów szkół, placówek oraz nauczycieli;

3) zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane
w czasie przeznaczonym na realizację podstawy
wychowania przedszkolnego;

3) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
przedszkola;

4) osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych
jej opiece.

4) opracowuje na kaşdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego;

9. Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci:
1) zajęcia dodatkowe w przedszkolu uzgadniane są
z rodzicami/prawnymi opiekunami i prowadzone za
ich pisemną zgodą;

§ 3.
1. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną. W tym zakresie:
1) kieruje wychowanków na badania psychologiczno
– pedagogiczne,

5) przed zakończeniem kaşdego roku szkolnego
przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą:
a) zakres wykonania planu,
b) wnioski ze sprawowania nadzoru,

2) pomaga rodzicom/prawnym opiekunom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,

c) podjęte działania wynikające z wniosków ze
sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz
z informacją o ich skutkach;

3) realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych specjalistów,

6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy:
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a) prowadzi hospitację zajęć dydaktycznych oraz
bieşącą kontrolę pracy nauczycieli,

przygotowania przedszkolnego na terenie podległej
mu placówki.

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie
z odrębnymi przepisami,

6. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 15
czerwca zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

c) gromadzi informacje niezbędne do planowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) monitoruje przebieg staşu nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
e) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu
ich zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
f) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych;
7) organizuje indywidualne obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w porozumieniu
z organem prowadzącym;
8) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
9) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących;
10) tworzy właściwą atmosferę w pracy;
11) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP;
12) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
13) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;
14)
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organizuje współpracę z rodzicami/prawnymi
opiekunami, środowiskiem;

15) współdziała ze szkołami wyşszymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników przedszkola;
2) dyrektor dokonuje oceny wszystkich pracowników
samorządowych zajmujących stanowiska kierownicze i urzędnicze /zasady oceny określa regulamin/;
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;
4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróşnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
5) dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zaşalenia wg
określonej procedury.
5. Dyrektor jest zobowiązany do powiadomienia dyrektora szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka,
o spełnianiu przez dziecko sześcioletnie rocznego

7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych.
8. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go zca dyrektora Zespołu Szkół .
§ 6.
1. Rada pedagogiczna:
1) rada pedagogiczna jest kolegialnym organem
przedszkola realizującym zadania wynikające ze
statutu
dotyczące
kształcenia,
wychowania
i opieki;
2) w skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor
i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
3) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział
z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność
wychowawcza
lub
rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
4) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor;
5) zebrania rady pedagogicznej organizowane są
przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieşących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora
przedszkola albo, co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej;
6) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania
rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku jej zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej;
7) dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niş dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje z działalności przedszkola.
8) Osoby biorące udział w zebraniach rady zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas tych zebrań.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej
naleşy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2)

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkola;
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4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia
z listy wychowanków
5) podejmowanie uchwał w prawie zestawu programów wychowania przedszkolnego spośród
przedstawionych przez nauczycieli programów
wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady rodziców. W uzasadnionych przypadkach,
rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub
rady rodziców, moşe dokonać zmian w zestawie
programów wychowania przedszkolnego, z tym,
şe zmiana w tym zestawie nie moşe nastąpić
w trakcie roku szkolnego.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza
tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróşnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) programy własne opracowane przez nauczycieli.
4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym
przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie
organu sprawującego nadzór jest ostateczne.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu
przedszkola albo jego zmian.
6. Rada pedagogiczna moşe wystąpić z wnioskiem
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
7. W przypadku określonym w ust 6 organ uprawniony
do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku
radę pedagogiczna w ciągu 14 dni od otrzymania
wniosku.
8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
10. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania
spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców/prawnych opiekunów,
a takşe nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 7. Rada Rodziców:
1. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców/prawnych opiekunów dzieci
uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady tworzenia rady rodziców określa ogół rodziców/prawnych opiekunów
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3. Rada rodziców opracowuje regulamin swojej działalności, który nie moşe być sprzeczny ze statutem
przedszkola.
4. Rada rodziców moşe występować do dyrektora
i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach przedszkola.
5. Do zadań rady rodziców naleşy w szczególności:
1) współuczestnictwo w realizacji planu pracy przedszkola;
2)

pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej
w wypracowaniu perspektywicznego planu rozwoju placówki, jej bazy i wyposaşenia;

3) organizowanie prac uşytecznych na rzecz przedszkola;
4) uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie działań słuşących zwiększeniu funduszy przedszkola;
5) na wniosek dyrektora - opiniowanie pracy nauczyciela za okres staşu ubiegającego się o kolejny
stopień awansu zawodowego w celu ustalenia
oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
6) udział przedstawicieli rady w konkursie na dyrektora;
7) współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych;
8) współudział w organizowaniu działalności artystycznej i turystycznej dzieci;
9) pozyskiwanie sponsorów.
6. Kompetencje rady rodziców:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
programu wychowawczego oraz programu profilaktyki;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia i wychowania;
3) opiniowanie projektu planu finansowego.
7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola
rada
rodziców
moşe
gromadzić
fundusze
z dobrowolnych składek rodziców/prawnych opiekunów oraz innych ŝródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności
rady
§ 8. Współdziałanie organów przedszkola:
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób
gwarantujący kaşdemu z nich moşliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
2. Kaşdy z organów organizuje zebrania i spotkania
zgodnie z planem pracy na dany rok.
3. Organy przedszkola zobowiązane są do wzajemnej
wymiany informacji o planowanych i podejmowanych działaniach poprzez:
1) udział przedstawicieli rodziców w posiedzeniach
rady pedagogicznej;
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2) udział dyrektora lub przedstawicieli rady pedagogicznej w zebraniach rady rodziców, co najmniej
2 razy w roku;
3) informowanie o podjętych decyzjach przekazywane w kąciku dla rodziców.
4. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania dyrektor jest zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie.
§ 9. Rozwiązywanie
przedszkola:

sporów między

organami

1. Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola
rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy
przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki
negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości zainteresowanych stron.
2. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania
w ramach swoich kompetencji.
3. W razie zaistnienia konfliktu między organami:
1) radą rodziców i radą pedagogiczną - dyrektor
przedszkola powołuje komisję rozjemczą w skład
której wchodzą rzecznicy obu stron oraz mąş zaufania akceptowany przez strony konfliktu;
2) radą pedagogiczna i dyrektorem - dyrektor powołuje komisję rozjemczą w skład której wchodzą
osoby akceptowane przez strony konfliktu;
3) radą rodziców i dyrektorem - dyrektor ustala termin posiedzenia rady pedagogicznej z udziałem
stron konfliktu.
4. Na podstawie dokumentów oraz rozmowy, komisja
na swoim zebraniu zapoznaje się z istotą konfliktu.
Komisja rozstrzyga konflikt w tajnym głosowaniu.
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie
14 dni do organu prowadzącego lub sprawującego
nadzór
pedagogiczny
lub
innej
instancji,
w zaleşności od rodzaju i istoty sprawy.
5.

W przypadku braku osiągnięcia porozumienia
w drodze negocjacji dyrektor a o istniejącym sporze
powiadania organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zaleşności od kompetencji, podejmuje on decyzje rozstrzygające kwestie
sporne. Decyzja organu jest ostateczna.
IV
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŅCI PRZEDSZKOLA
§ 10.

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku
od 3-6 lat.
1) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym moşe być objęte dziecko w wieku
powyşej 6 lat, nie dłuşej jednak niş do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat. Obowiązek tych dzieci moşe
być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
10 lat;
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2) w szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola
moşe przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku;
§ 11.
1) Dziecko w wieku sześciu lat jest obowiązane odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu;
2) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
moşe być spełniany równieş przez uczęszczanie do
przedszkola za granicą, w tym na podstawie umów
międzynarodowych lub porozumień o współpracy
bezpośredniej zawieranych przez przedszkole, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
3) niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4) przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego naleşy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na
co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w przedszkolu;
5) obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna
się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku
dziecka, o którym mowa w § 10 ust 1 pkt 1, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
6) na wniosek rodziców dyrektor szkoły, moşe zezwolić
na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając
konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
7) jeşeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najblişszego przedszkola publicznego przekracza 3 km,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub
zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami
komunikacji publicznej, jeşeli dowóz zapewniają rodzice/prawni opiekunowie;
8) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najblişszego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka
i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeşeli
dowóz zapewniają rodzice/prawni opiekunowie.
§ 12.
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest
oddział obejmujący dzieci w zblişonym wieku
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie moşe przekraczać 25,
z zastrzeşeniem ust. 4.
3. Przedszkole umoşliwia pobyt dzieciom niepełnosprawnym, w tym: z zaburzeniami rozwojowymi,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedowidzącym i niedosłyszącym.
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4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, liczba dzieci w oddziale moşe być nişsza od określonej niş w ust. 2.
5. Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub
grup etnicznych określają odrębne przepisy.
§ 13. W przedszkolu moşe być utworzony zespół
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia
nauki
w szkole,
prowadzonego
bezpośrednio
z dzieckiem i jego rodziną.

§ 15.
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania
i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora
przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole oraz organ nadzorujący.
2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się
w szczególności:
1) czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

§ 14.
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową
wychowania
przedszkolnego
dla
przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, program wpisany w przedszkolny zestaw programów, program pracy przedszkola, plany miesięczne opracowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów. Decyzja wyboru programu naleşy
do nauczyciela. Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego
do uşytku szkolnego. Wybrany program wychowania
przedszkolnego nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej, która podejmuje uchwałę zgodnie z § 6
ust. 2 pkt.5. oraz radzie rodziców przedszkola.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Przedszkole prowadzi dla kaşdego oddziału dziennik
zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy
wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami w danym roku szkolnym.
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3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący
przedszkole;
4) liczbę oddziałów;
5) kwalifikacje i stopień awansu zawodowego nauczycieli.
§ 16.
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, uwzględniający zasady ochrony zdrowia
i higieny oraz oczekiwania rodziców/prawnych opiekunów.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy
rozkład
dnia
z uwzględnieniem
potrzeb
i zainteresowań dzieci.
§ 17.
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

5. W dzienniku umieszcza się szczegółowy rozkład dnia
dla danego oddziału Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje
frekwencję dzieci na zajęciach, a takşe oznaczenie realizowanego programu nauczania. Fakt prowadzenia
zajęć potwierdza się podpisem.

2. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 - 16.00.
Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin
dziennie. Realizacja podstawy programowej odbywa
się w godzinach 8.30 do 12.30.

6. Dokumentacja przebiegu nauczania moşe być udostępniona:

4. Termin przerw w pracy ustalone są z organem prowadzącym przedszkole.

1) przedstawicielom organu prowadzącego;
2) przedstawicielom organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;
3) rodzicom/prawnym opiekunom na ich şyczenie
w części dotyczącej informacji o dziecku;
4) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą
dyrektora - w zakresie badań prowadzonych na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.
7. Przedszkole moşe współpracować z innymi placówkami, szkołami, organizacjami społecznymi w celu
wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.

3. Na wniosek większości rodziców/prawnych opiekunów godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.

5. W przedszkolu mogą być prowadzone dodatkowe
zajęcia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
pod warunkiem pokrycia przez nich kosztów zajęć.
6.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniający, nauki jęz.
obcego, nauki religii powinien być dostosowany do
moşliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - ok. 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - ok. 30 minut.

7. W przedszkolu są prowadzone ponadto dodatkowe
zajęcia bezpłatne:
1) nauka religii za zgodą rodziców/prawnych opiekunów – dzieci nie biorące udziału w zajęciach pozostają pod opieką nauczyciela;
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8. Przedszkole posiada dzienniki do zajęć prowadzonych
dodatkowo. W dzienniku wpisuje się alfabetyczny
wykaz dzieci i ich frekwencję, tygodniowy plan zajęć,
tematy prowadzonych zajęć.
§ 18.
1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
określone są w uchwale Rady Gminy Raciechowice.
2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Przedszkole prowadzi wyşywienie w zakresie trzech
posiłków dziennie. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z dowolnej ilości posiłków: jednego, dwóch, trzech.
4. Opłata za wyşywienie to koszty produktów şywnościowych ustalone w postaci dziennej stawki şywieniowej. Cały koszt şywienia pokrywają rodzice proporcjonalnie do ilości posiłków:
1) dzieci korzystających z 3 posiłków pokrywają 100%
stawki şywieniowej;
2) dzieci korzystających z 2 posiłków pokrywają 85%
stawki şywieniowej – śniadanie i obiad;
3) dzieci korzystających z 2 posiłków pokrywają 75%
stawki şywieniowej – obiad i podwieczorek;
4) dzieci korzystających z 1 posiłku (obiad) pokrywają
60% stawki şywieniowej;
5) dzieci korzystających z 1 posiłku (śniadanie) pokrywają 25% stawki şywieniowej.
5. Opłata za wyşywienie - dzienna stawka şywieniowa ulega zwrotowi w następnym miesiącu, zaleşnie od
ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
6.

Wysokość stawki şywieniowej ustala dyrektor
w porozumieniu z intendentką i rodzicami na podstawie aktualnych cen rynkowych.

7. Opłatę za przedszkole naleşy uiszczać, nie póŝniej niş
do 10 dnia danego miesiąca.
8. Zasady odpłatności za korzystanie z wyşywienia przez
pracowników określają odrębne przepisy.
9. Z wyşywienia w przedszkolu, na zasadach ustalonych
przez organ prowadzący, mogą korzystać pracownicy
przedszkola jedynie za pełną odpłatnością.
10. W cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu
surowca zuşytego do sporządzenia posiłków oraz
ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:
1) wynagrodzenie pracowników przygotowujących
posiłki,
2) zuşycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków),
3) inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.
V
NAUCZYCIELE l INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 19.
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
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2. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków słuşbowych (lub w związku z ich pełnieniem) korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
Dyrektor i organ prowadzący przedszkole są zobowiązani występować z urzędu w obronie nauczyciela,
którego uprawnienia zostały naruszone.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
4. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy słuşbowej, do nie ujawniania danych
stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców
oraz przedszkola.
§ 20.
1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zaleşnie od czasu
pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz
z uwzględnieniem propozycji rodziców/prawnych
opiekunów.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel/nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
§ 21.
1.

Nauczyciel
prowadzi
pracę
wychowawczodydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Dba o własny rozwój zawodowy, planuje go i analizuje swoją efektywność.

2. Zadania nauczyciela określa dyrektor przedszkola
w oparciu o obowiązujące przepisy i określa je
w szczegółowym
zakresie
obowiązków,
które
umieszczone są w aktach osobowych pracownika
3. Do zadań nauczyciela w szczególności naleşy:
1) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami
w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:
a) systematyczne (minimum 1 raz w miesiącu) informowanie rodziców/prawnych opiekunów
o zadaniach i treściach realizowanych w pracy
wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale, a wynikającej z programu wychowania
przedszkolnego oraz z rocznego planu pracy,
b) zapoznawanie rodziców/prawnych opiekunów
z potrzebami psychoruchowymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,
c)

rzetelne przekazywanie rodzicom/prawnym
opiekunom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

d) włączanie rodziców/prawnych opiekunów do
tworzenia warunków zapewniających właściwą
realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych udział w sytuacjach edukacyjnych, imprezach
organizowanych wspólnie z dziećmi,
e) moşliwość wyraşania i przekazywania opinii na
temat przedszkola np. w formie ankiet;
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2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczodydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność
za jej jakość:

4. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze w przedszkolu organizowane będą następujące formy współdziałania:

a) doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dąşenie do osiągania jak najlepszych wyników,

1) indywidualne spotkania z nauczycielami i specjalistami wybranymi przez rodziców;

b) zaspokajanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań dzieci,

2) zajęcia i imprezy z udziałem rodziców – 1 raz na
2 miesiące;

c) pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do
optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

3) artykuły wspomagające działania wychowawcze
rodziców oraz podnoszące ich kulturę pedagogiczną,

d) tworzenie warunków wspomagających rozwój
dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez
wnikliwą obserwację, kontakty indywidualne,
tworzenie miejsc pracy twórczej,

4) wykłady i spotkania z psychologiem, logopeda, innymi specjalistami;

e) podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych wobec wszystkich
dzieci,
f) tworzenie w grupie atmosfery sprzyjającej budowaniu pozytywnych relacji między dziećmi,
g) pomaganie dziecku w odkrywaniu własnych
moşliwości – mocne i słabe strony wychowanka,
h) przygotowanie dzieci do samoobsługi i samorealizacji,
i) dąşenie do optymalnego przygotowania dziecka
do szkoły;
3) wykazywanie serdecznego i opiekuńczego stosunku do dzieci. Tworzenie domowej atmosfery wychowankom, pomoc dzieciom i wsparcie dla rodziców/prawnych opiekunów w trudnej sytuacji şyciowej;
4) wnikliwe prowadzenie diagnozy pedagogicznej
mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
obserwacji;

5) zebrania ogólne z rodzicami – 2-3 razy w roku
szkolnym.
§ 22.
1. Personel administracyjno-obsługowy przyczynia się
do właściwego funkcjonowania przedszkola poprzez
codzienną, sumienną pracę w trosce o dobro dziecka:
1) wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni
są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
2) wszyscy pracownicy wypełniają zadania określone
przez dyrektora, zawarte w szczegółowym zakresie
obowiązków;
3) wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków,
a wynikające z potrzeb placówki.
2. Przedszkole zatrudnia pomoc nauczyciela lub pracownika obsługi
3. Pomoc nauczyciela lub pracownik obsługi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym
między innymi poprzez:
1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych
warunków pobytu dzieci w przedszkolu;

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, opiekę lekarską
i inną w celu:

2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

3) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich
zaniedbań i zagroşeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

b) ustalenia form pomocy w działaniach wobec
dzieci,
c) włączania rodziców w ujednolicenie i realizację
procesu wychowawczego;
6) przestrzeganie zachowania tajemnicy słuşbowej;
7) dbałość o şyczliwą i serdeczną atmosferę w zespole
pracowników
oraz
współdziałanie
z pracownikami obsługi i aktywne uczestnictwo
w pracy rady pedagogicznej;
8) stosowanie się do przepisów BHP i dyscypliny pracy;

4. Do obowiązków pracowników przedszkola naleşy:
1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenie przedszkola;
2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpoşarowych;
3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia
pracy;
4) przestrzeganie dyscypliny pracy;
5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieşą;

9) podnoszenie swojej wiedzy zawodowej i specjalistycznej poprzez kończenie studiów magisterskich
i podyplomowych, udział w kursach i szkoleniach;

5. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych
czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji placówki.

10) codzienne prowadzenie frekwencji dzieci.

6. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych
pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

11) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie
zajęć organizowanych przez przedszkole;
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7. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli
i innych pracowników określają odrębne przepisy.
VI
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
§ 23. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają
dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz
şyczliwe i podmiotowe traktowanie.
§ 24.
1. Dzieci mają prawo do:
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2) nie uiszczenia przez rodziców/prawnych opiekunów odpłatności za przedszkole za okres ustalony
przez organ prowadzący.
2. W przypadku nie uiszczania opłat za przedszkole przez
rodziców/prawnych opiekunów dziecka korzystającego z rocznego obowiązkowego przygotowania do
szkoły, moşe ono korzystać bezpłatnie z podstawy
programowej /5 godzin/.
3. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów
o moşliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko
6-letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadniając z nimi sposób jego realizacji.

1) Rocznego przygotowania do nauki w szkole – dzieci
5 - 6 – letnie.
2) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo–
wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej poprzez:
a) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, moşliwościami placówki,
b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny
tryb şycia, właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zaşywanie ruchu,
c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach
edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie
z jego moşliwościami percepcyjnymi,
d) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych;
e) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności
osobistej,
tolerancji,
akceptacji
i zrozumienia indywidualnych potrzeb;

VII
RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
§ 26.
1.

Do obowiązków
dziecka naleşy:

rodziców/prawnych

opiekunów

1) przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów
i procedur obowiązujących w przedszkolu;
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji;
3) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a takşe zapewnić
regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola;
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka
w przedszkolu;

a) zaspokajanie własnych potrzeb rozwojowych,

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka
w przedszkolu,
niezwłoczne
zawiadamianie
o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaŝnych;

b) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

7) uczestniczenie w zebraniach organizowanych 2 –
3 razy w roku szkolnym.

2. Şyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-dydaktycznym poprzez:

c) wyraşanie własnych sądów i opinii,
d) swobodną zabawę.
3. Do obowiązków dziecka naleşy:
1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
2) uczenie się i przestrzeganie reguł współşycia
w grupie,
3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich moşliwości,
4) poszanowanie prac innych, sprzętu i zabawek
znajdujących się na terenie przedszkola.
§ 25.
1. Dyrektor moşe skreślić dziecko z listy wychowanków
w przypadku:
1) nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów przyczyn nieobecności

2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu pracy przedszkola i planów
pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieşąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod
udzielania dziecku pomocy;
4) wyraşania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
5) wyraşania i przekazywania opinii na temat pracy
przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców;
6) w przypadku trudnej lub losowej sytuacji materialnej rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubie-
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gać się o pomoc finansową do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
3. Rodzice/prawni opiekunowie za szczególne zaangaşowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą
otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i rady pedagogicznej.
VIII
ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 27.
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności, przy czym:
1) zapisy przyjmuje dyrektor;
2) zapisy dokonywane są od 01 do 30 marca kaşdego
roku;
3) dopuszcza się moşliwość zapisu dziecka w innym
terminie w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc.
2. Informacja o wynikach rekrutacji umieszczana jest na
tablicy informacyjnej do dwóch tygodni po zakończeniu rekrutacji.
3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
1) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Raciechowice;
2) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie;
3) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących
dzieci;
4) dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądŝ całkowitą niezdolność do pracy albo
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych
przepisów;
5) dzieci z rodzin zastępczych;
6) dzieci uczęszczające juş do przedszkola, kontynuujące edukację;
7) rodzeństwo dzieci uczęszczających juş do przedszkola;
8) dzieci rodziców obojga pracujących
9) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
10) dzieci, które na dzień 31.08 danego roku szkolnego
ukończyły 3 lata;
4. Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin.
5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłoşeniu orzeczenia lekarskiego
i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
które określają stan zdrowia dziecka i poziom rozwoju
psychofizycznego.
6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niş
liczba miejsc w przedszkolu dyrektor moşe powołać
komisję rekrutacyjną w składzie:
1) dyrektor;
2) przedstawiciel rady pedagogicznej;
3) przedstawiciel rady rodziców;
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4) przedstawiciel gminy w charakterze obserwatora.
7. Komisja rekrutacyjna ustala na podstawie ogólnych
zasad rekrutacji własne kryteria przy naborze.
IX
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 28.
1. Dyrektor odpowiada za opracowanie rocznych planów
finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie
poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2. W razie zastrzeşenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole prawa
zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe
przedłoşenie projektu rocznego planu finansowego
tym organom do zatwierdzenia.
3. Przedszkole korzysta z obsługi świadczonej na mocy
odrębnych przepisów przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół. Dyrektor przedszkola korzysta z jego pomocy w zakresie gospodarki finansowej przedszkola.
4. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej
przez przedszkole odpowiedzialność ponosi dyrektor.
5. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust.
4 dyrektor odpowiada w szczególności za:
1) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;
2) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego
i w kwotach nie przekraczających wysokości
w nich przewidzianych;
3) terminowe rozliczenie za pomocą stosowanych
dokumentów z organem prowadzącym przedszkole z środków otrzymanych z budşetu tego organu;
4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie
o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów i usług i robót budowlanych ze środków budşetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola.
6. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem
przedszkola.
7. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 4 – 7 dyrektor
podlega nadzorowi organu prowadzącego przedszkole
na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
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2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich
członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy
działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.

3. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady pedagogicznej.

5. Statut został zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej: Nr 10/2010/2011 z dnia 30.maja 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

3334

3335
3335

UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie: nadania Statutu Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 58 ust 6
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ), Rada
Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1. Nadaje się statut Publicznemu Samorządowemu Przedszkolu w Gruszowie wchodzącemu
w skład Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności

Załącznik
do uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 maja 2011 r.
STATUT
PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
w GRUSZOWIE
I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
7. Przedszkole jest jednostką organizacyjną samorządu
terytorialnego.
8. Organ nadzoru pedagogicznego: Małopolski Kurator
Oświaty.
9. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 tj z póŝn. zm.)
i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

§ 1.
1. Nazwa przedszkola brzmi:

2) Orzeczenia Organizacyjnego.

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gruszowie
2. Siedziba przedszkola: Gruszów 32-414 Gruszów 150
3. Przedszkole uşywa pieczęci:

3) Niniejszego statutu.
10. Ceremoniały przedszkola:
1) pasowanie na przedszkolaka;
2) spotkania świąteczne i okazjonalne;
3) uroczystości przedszkolne;
4) uroczystość poşegnania absolwentów przedszkola.

4. Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi:

11. Symbole przedszkola:
1) logo przedszkola

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gruszowie

II
CELE l ZADANIA PRZEDSZKOLA

5. Organem prowadzącym jest Gmina Raciechowice
6. Przedszkole jest placówką publiczną:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

§ 2.
1.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające
z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie:
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1) udzielania dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej:
a) pomaga w rozpoznawaniu moşliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji
specjalistycznej, w szczególności pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapeutycznej,
b) wspomaga indywidualny rozwój dziecka umoşliwiając podejmowanie działań aktywizujących
i rozwijających jego moşliwości psychofizyczne
w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym,
c) umoşliwia pełny i wszechstronny rozwój dzieciom,
d) współdziała z rodziną w wychowaniu dzieci
z umoşliwieniem osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej, z uwzględnieniem indywidualnych moşliwości kaşdego wychowanka,
e) przygotowuje dzieci do şycia w świecie dorosłych w przyszłości,
f) wypracowuje optymalne relacje między rodzicami/prawnymi opiekunami i wychowawcami,
prowadzi integrację jako działanie planowe,
spontaniczne i okazjonalne;
2) moşliwości integrowania dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi z grupą rówieśniczą, na zasadzie
równości praw i obowiązków, umoşliwiając pobyt
dzieciom:
a) upośledzonym w stopniu lekkim,
b) o nieharmonijnym rozwoju,
c) niedowidzącym,
d) niedosłyszącym;
3) umoşliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia
toşsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
a) wychowuje w duchu tolerancji dla toşsamości
narodowej, religijnej, etnicznej i językowej,
b) uznając prawo rodziców/prawnych opiekunów
do religijnego wychowania dzieci przedszkole
umoşliwia naukę religii na ich wniosek.
2. Sposób realizacji celów i zadań:
1) zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz zatrudnieni
specjaliści - logopeda, psycholog i inni. Prowadzone przez specjalistów badania dziecka mogą być
prowadzone tylko za zgodą rodziców/prawnych
opiekunów;
2) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i moşliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
3) działania wychowawczo-edukacyjne przedszkola
ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego
rozwoju dziecka, troskę o zapewnienie równych
szans i osiągania sukcesu na miarę moşliwości
i potencjału dziecka;
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4) przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą
i wspierającą działania wychowawcze - wspólnie
z rodzicami/prawnymi opiekunami tworzy spójne
środowisko edukacyjno – społeczne
5)

przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami kierunki i zakres działań
wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych realizowanych w przedszkolu, m.in. poprzez zbieranie informacji dotyczących postępów w rozwoju
dziecka i jakości pracy przedszkola;

6) przedszkole moşe organizować dla wychowanków
róşnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej;
7) przedszkole moşe organizować wyjazdy o charakterze rekreacyjno - edukacyjnym z kaşdorazowo ustalonym programem - tzw. „zielone przedszkola".
Miejsce wyjazdu kaşdorazowo uzgadniane jest
z rodzicami/prawnymi opiekunami.
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno –
wychowawczej przedszkola są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) okazje edukacyjne i spontaniczna działalność dzieci - stwarzanie dziecku moşliwości wyboru zadań,
czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków;
3) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
4) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców/prawnych opiekunów;
5) zajęcia stymulująco – wyrównawcze i specjalistyczne
wspomagające
rozwój
dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi.
4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie pracy przedszkola
oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów
przedszkolnych.
5. Przedszkole moşe prowadzić działalność innowacyjną
i eksperymentalną uwzględniającą moşliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przedszkole moşe prowadzić powyşszą działalność równieş w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania
i organizacji placówki.
6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie
zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
1) podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje
nieustannie pod opieką nauczyciela wspomaganego
przez pomoc nauczyciela lub pracownika obsługi,
osoby dorosłej;
2) wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola zabezpiecza
nauczyciel organizując dodatkowe osoby do opieki
nad dziećmi (personel przedszkola lub rodzice/prawni opiekunowie), zasady organizacji wycieczek określa regulamin spacerów i wycieczek;
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3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę
nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w liczbie
1:10,
4) podczas wyjazdów na „zielone przedszkola" opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w liczbie
1:6 /zasady organizacji wyjazdów na „zielone
przedszkole” określa regulamin/,
5) wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi
przepisami, o których zostali pouczeni,
6) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec
wychowanków şadne zabiegi z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy - bez stosowania leków,
7) w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów o jego stanie, a oni zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola,
8) w sytuacjach nagłych wzywane jest Pogotowie Ratunkowe z równoczesnym powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów.
7.
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8) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po
upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie. Jeşeli pod wskazanymi numerami telefonów nie
moşna uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel oczekuje
w placówce 0,5 godziny. Po upływie tego czasu
powiadamia się policję o niemoşliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami
dziecka.
9) şyczenia jednego z rodziców/prawnych opiekunów
dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego
rodzica muszą być poświadczone przez stosowne
orzeczenie sądowe. W razie wątpliwości i w sytuacjach spornych nauczyciel dzwoni na policję.
8. Ubezpieczenie dzieci:
1) wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

dzieci

2) o wyborze ubezpieczyciela decydują rodzice/prawni
opiekunowie. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice/prawni opiekunowie;

1) rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek osobistego przyprowadzania w drodze do przedszkola/
autobusu i z przedszkola/ autobusu do domu.

3) w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie ubezpieczy dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków zobowiązany jest dostarczyć stosowne
oświadczenie.

Zasady
przyprowadzania
z przedszkola:

i odbierania

2) dzieci mogą być odbierane przez inne osoby pełnoletnie zdolne do czynności prawnych, upowaşnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów. Upowaşnienia te zawierają imię i nazwisko
osoby upowaşnionej, serię i nr jej dowodu osobistego oraz PESEL. Upowaşnienie jest własnoręcznie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.
Upowaşnienia takie jest skuteczne przez cały okres
uczęszczania dziecka do przedszkola i moşe ono
w kaşdej chwili zostać zmienione lub odwołane.
Upowaşnienia dostarczane są przez rodziców/
prawnych opiekunów osobiście do nauczycielek
grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola;
3) rodzice/prawni opiekunowie mogą upowaşnić
określoną osobą do jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola poprzez udzielenie jej pisemnego
pełnomocnictwa, zawierającego dane z § 2 ust.7
pkt.2;
4) upowaşnienie do odbioru dziecka z przedszkola
przez osobę nieletnią będzie respektowane tylko
wtedy, gdy zostanie potwierdzone notarialnie lub
przez oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna;
5) rodzice/prawni opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i oddać pod opiekę
osoby dyşurującej;
6) w przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby, której stan wskazuje na spoşycie alkoholu,
dziecko nie zostanie oddane pod jej opiekę;
7) w sytuacji, o której mowa w § 2 ust.7 pkt.6 nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru
dziecka przez inną, upowaşnioną osobę, jeşeli i z
nią nie będzie kontaktu nauczyciel moşe oddać
dziecko jednostce powołanej do opieki nad dziećmi porzuconymi;

9. Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci:
1) zajęcia dodatkowe w przedszkolu uzgadniane są
z rodzicami/prawnymi opiekunami i prowadzone
za ich pisemną zgodą;
2) zajęcia dodatkowe prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz posiadający ubezpieczenie OC.
3) zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane
w czasie przeznaczonym na realizację podstawy
wychowania przedszkolnego;
4) osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych
jej opiece.
§ 3.
1. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną. W tym zakresie:
1) kieruje wychowanków na badania psychologiczno
– pedagogiczne,
2) pomaga rodzicom/prawnym opiekunom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,
3) realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych specjalistów,
4) organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami,
5) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,
6) organizuje w miarę moşliwości zajęcia dodatkowe
prowadzone przez specjalistów.
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III
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 4.
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.
§ 5.
1. Przedszkolem jednoosobowo kieruje dyrektor Zespołu
Szkół nr 2 , który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełoşonym słuşbowym wszystkich pracowników placówki, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.
2. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do dysponowania
środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do
wysokości środków finansowych pozostających
w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem
finansowym, z zachowaniem powyşszych środków
wynikających z postanowień powyşszego planu.
3. Zadania i kompetencje dyrektora :
1) kieruje bieşącą działalnością przedszkola;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny przez wykonywanie
zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
z póŝniejszymi zmianami, w szczególności przez
działalność diagnostyczno – oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej
współpracy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę, dyrektorów szkół, placówek oraz nauczycieli;
3) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola;
4) opracowuje na kaşdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego;
5) przed zakończeniem kaşdego roku szkolnego
przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców
informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą:
a) zakres wykonania planu,
b) wnioski ze sprawowania nadzoru,
c) podjęte działania wynikające z wniosków ze
sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz
z informacją o ich skutkach;
6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy:
a) prowadzi hospitację zajęć dydaktycznych oraz
bieşącą kontrolę pracy nauczycieli,
b) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie
z odrębnymi przepisami,
c) gromadzi informacje niezbędne do planowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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d) monitoruje przebieg staşu nauczycieli ubiegających
się o kolejny stopień awansu zawodowego
e) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
f) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych,
metodycznych, organizacyjnych;
7) organizuje indywidualne obowiązkowe roczne
przygotowanie
przedszkolne
w porozumieniu
z organem prowadzącym;
8) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza
im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
9) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących;
10) tworzy właściwą atmosferę w pracy;
11) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP;
12) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
13) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;
14)

organizuje współpracę z rodzicami/prawnymi
opiekunami, środowiskiem;

15) współdziała ze szkołami wyşszymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników przedszkola;
2) dyrektor dokonuje oceny wszystkich pracowników
samorządowych zajmujących stanowiska kierownicze i urzędnicze /zasady oceny określa regulamin/;
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;
4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróşnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
5) dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zaşalenia wg
określonej procedury.
5. Dyrektor jest zobowiązany do powiadomienia dyrektora szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko sześcioletnie rocznego przygotowania przedszkolnego na terenie podległej mu placówki.
6. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia
15 czerwca zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku
następnego roku szkolnego.
7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych.
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8. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go
z-ca dyrektora Zespołu Szkół .
§ 6.
1. Rada pedagogiczna:
1) rada pedagogiczna jest kolegialnym organem
przedszkola realizującym zadania wynikające ze
statutu dotyczące kształcenia, wychowania i opieki;
2) w skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor
i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
3) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział
z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej przedszkola;
4) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor;
5) zebrania rady pedagogicznej organizowane są
przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieşących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola
albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
6) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania
rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku jej zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej;
7) dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niş dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje z działalności przedszkola
8) Osoby biorące udział w zebraniach rady zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas tych zebrań.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej
naleşy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2)

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia
z listy wychowanków,
5) podejmowanie uchwał w prawie zestawu programów wychowania przedszkolnego spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady
rodziców. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, moşe dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym, şe zmiana w tym zestawie nie moşe nastąpić w trakcie roku szkolnego.
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3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróşnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) programy własne opracowane przez nauczycieli.
4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym
przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu
przedszkola albo jego zmian.
6. Rada pedagogiczna moşe wystąpić z wnioskiem
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
7. W przypadku określonym w ust 6 organ uprawniony
do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku
radę pedagogiczna w ciągu 14 dni od otrzymania
wniosku.
8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy
jej członków.
9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
10. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub
ich rodziców/prawnych opiekunów, a takşe nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 7. Rada Rodziców:
1. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców/prawnych opiekunów dzieci
uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady tworzenia rady rodziców określa ogół rodziców/prawnych opiekunów.
3. Rada rodziców opracowuje regulamin swojej działalności, który nie moşe być sprzeczny ze statutem
przedszkola.
4. Rada rodziców moşe występować do dyrektora
i innych organów przedszkola, organu prowadzącego
przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach przedszkola.
5. Do zadań rady rodziców naleşy w szczególności:
1) współuczestnictwo w realizacji planu pracy przedszkola;
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2) pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego planu rozwoju
placówki, jej bazy i wyposaşenia;

przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki
negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości zainteresowanych stron.

3) organizowanie prac uşytecznych na rzecz przedszkola;

2. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania
w ramach swoich kompetencji.

4) uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie działań słuşących zwiększeniu funduszy przedszkola;

3. W razie zaistnienia konfliktu między organami:

5) na wniosek dyrektora - opiniowanie pracy nauczyciela za okres staşu ubiegającego się o kolejny
stopień awansu zawodowego w celu ustalenia
oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
6) udział przedstawicieli rady w konkursie na dyrektora;
7) współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych;
8) współudział w organizowaniu działalności artystycznej i turystycznej dzieci;
9) pozyskiwanie sponsorów.
6. Kompetencje rady rodziców:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
programu wychowawczego oraz programu profilaktyki;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia i wychowania;
3) opiniowanie projektu planu finansowego.
7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola
rada
rodziców
moşe
gromadzić
fundusze
z dobrowolnych składek rodziców/prawnych opiekunów oraz innych ŝródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności
rady
§ 8. Współdziałanie organów przedszkola:

2. Kaşdy z organów organizuje zebrania i spotkania
zgodnie z planem pracy na dany rok.
3. Organy przedszkola zobowiązane są do wzajemnej
wymiany informacji o planowanych i podejmowanych działaniach poprzez:
1) udział przedstawicieli rodziców w posiedzeniach
rady pedagogicznej;
2) udział dyrektora lub przedstawicieli rady pedagogicznej w zebraniach rady rodziców, co najmniej
2 razy w roku;
3) informowanie o podjętych decyzjach przekazywane w kąciku dla rodziców.
4. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania dyrektor jest zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy
o ustalonym terminie.
sporów między

2) radą pedagogiczna i dyrektorem - dyrektor powołuje komisję rozjemczą w skład której wchodzą
osoby akceptowane przez strony konfliktu;
3) radą rodziców i dyrektorem - dyrektor ustala termin posiedzenia rady pedagogicznej z udziałem
stron konfliktu.
4. Na podstawie dokumentów oraz rozmowy, komisja
na swoim zebraniu zapoznaje się z istotą konfliktu.
Komisja rozstrzyga konflikt w tajnym głosowaniu. Od
decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie
14 dni do organu prowadzącego lub sprawującego
nadzór pedagogiczny lub innej instancji, w zaleşności
od rodzaju i istoty sprawy.
5. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor a o istniejącym sporze powiadania organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zaleşności od kompetencji, podejmuje on decyzje rozstrzygające kwestie sporne.
Decyzja organu jest ostateczna.
IV
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŅCI PRZEDSZKOLA
§ 10.

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób
gwarantujący kaşdemu z nich moşliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

§ 9. Rozwiązywanie
przedszkola:

1) radą rodziców i radą pedagogiczną - dyrektor
przedszkola powołuje komisję rozjemczą w skład
której wchodzą rzecznicy obu stron oraz mąş zaufania akceptowany przez strony konfliktu;

organami

1. Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola
rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku
od 3-6 lat.
1) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym moşe być objęte dziecko
w wieku powyşej 6 lat, nie dłuşej jednak niş do
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek
tych dzieci moşe być odroczony do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat;
2) w szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola
moşe przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku;
§ 11.
1) Dziecko w wieku sześciu lat jest obowiązane odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu;
2) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
moşe być spełniany równieş przez uczęszczanie do
przedszkola za granicą, w tym na podstawie umów
międzynarodowych lub porozumień o współpracy
bezpośredniej zawieranych przez przedszkole, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
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3) niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4) przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego naleşy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na
co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w przedszkolu;
5) obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku
dziecka, o którym mowa w § 10 ust 1 pkt 1, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
6) na wniosek rodziców dyrektor szkoły, moşe zezwolić
na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając
konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
7) jeşeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najblişszego przedszkola publicznego przekracza 3 km,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub
zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami
komunikacji publicznej, jeşeli dowóz zapewniają rodzice/prawni opiekunowie;
8) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najblişszego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka
i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeşeli
dowóz zapewniają rodzice/prawni opiekunowie.
§ 12.
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest
oddział obejmujący dzieci w zblişonym wieku
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie moşe przekraczać 25,
z zastrzeşeniem ust. 4.
3. Przedszkole umoşliwia pobyt dzieciom niepełnosprawnym, w tym: z zaburzeniami rozwojowymi,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedowidzącym i niedosłyszącym.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, liczba dzieci w oddziale moşe być nişsza od określonej niş w ust. 2.
5. Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub
grup etnicznych określają odrębne przepisy.
§ 13. W przedszkolu moşe być utworzony zespół
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia
nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Poz. 3335
§ 14.

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową
wychowania
przedszkolnego
dla
przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, program wpisany w przedszkolny zestaw programów, program pracy przedszkola, plany miesięczne opracowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów. Decyzja wyboru programu naleşy
do nauczyciela. Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego
do uşytku szkolnego. Wybrany program wychowania
przedszkolnego nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej, która podejmuje uchwałę zgodnie z § 6
ust. 2 pkt.5. oraz radzie rodziców przedszkola.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Przedszkole prowadzi dla kaşdego oddziału dziennik
zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy
wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami w danym roku szkolnym.
5. W dzienniku umieszcza się szczegółowy rozkład dnia
dla danego oddziału Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje
frekwencję dzieci na zajęciach, a takşe oznaczenie realizowanego programu nauczania. Fakt prowadzenia
zajęć potwierdza się podpisem.
6. Dokumentacja przebiegu nauczania moşe być udostępniona:
1) przedstawicielom organu prowadzącego;
2) przedstawicielom organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;
3) rodzicom/prawnym opiekunom na ich şyczenie
w części dotyczącej informacji o dziecku;
4) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą
dyrektora - w zakresie badań prowadzonych na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.
7. Przedszkole moşe współpracować z innymi placówkami, szkołami, organizacjami społecznymi w celu
wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.
§ 15.
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania
i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora
przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole oraz organ nadzorujący.
2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się
w szczególności:
1) czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
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3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący
przedszkole;
4) liczbę oddziałów;

4. Opłata za wyşywienie to koszty produktów şywnościowych ustalone w postaci dziennej stawki şywieniowej. Cały koszt şywienia pokrywają rodzice proporcjonalnie do ilości posiłków:
1) dzieci korzystających z 3 posiłków pokrywają 100%
stawki şywieniowej;

5) kwalifikacje i stopień awansu zawodowego nauczycieli.

2) dzieci korzystających z 2 posiłków pokrywają 85%
stawki şywieniowej – śniadanie i obiad;

§ 16.
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, uwzględniający zasady ochrony zdrowia
i higieny oraz oczekiwania rodziców/prawnych opiekunów.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 17.

Poz. 3335

3) dzieci korzystających z 2 posiłków pokrywają 75 %
stawki şywieniowej – obiad i podwieczorek;
4) dzieci korzystających z 1 posiłku (obiad) pokrywają
60% stawki şywieniowej;
5) dzieci korzystających z 1 posiłku (śniadanie) pokrywają 25% stawki şywieniowej.
5. Opłata za wyşywienie - dzienna stawka şywieniowa ulega zwrotowi w następnym miesiącu, zaleşnie od
ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

6.

2. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 - 16.00.
Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania
przedszkolnego
wynosi
5 godzin dziennie. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.30 do 12.30.

7. Opłatę za przedszkole naleşy uiszczać, nie póŝniej niş
do 10 dnia danego miesiąca.

3. Na wniosek większości rodziców/prawnych opiekunów godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.
4. Termin przerw w pracy ustalone są z organem prowadzącym przedszkole.
5. W przedszkolu mogą być prowadzone dodatkowe
zajęcia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
pod warunkiem pokrycia przez nich kosztów zajęć.
6.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniający, nauki jęz.
obcego, nauki religii powinien być dostosowany do
moşliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - ok. 15 minut;

Wysokość stawki şywieniowej ustala dyrektor
w porozumieniu z intendentką i rodzicami na podstawie aktualnych cen rynkowych.

8. Zasady odpłatności za korzystanie z wyşywienia przez
pracowników określają odrębne przepisy.
9. Z wyşywienia w przedszkolu, na zasadach ustalonych
przez organ prowadzący, mogą korzystać pracownicy
przedszkola jedynie za pełną odpłatnością.
10. W cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu
surowca zuşytego do sporządzenia posiłków oraz
ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:
1) wynagrodzenie pracowników przygotowujących
posiłki,
2) zuşycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków),
3) inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - ok. 30 minut.
7. W przedszkolu są prowadzone ponadto dodatkowe
zajęcia bezpłatne:
1) nauka religii za zgodą rodziców/prawnych opiekunów – dzieci nie biorące udziału w zajęciach pozostają pod opieką nauczyciela;
8. Przedszkole posiada dzienniki do zajęć prowadzonych
dodatkowo. W dzienniku wpisuje się alfabetyczny
wykaz dzieci i ich frekwencję, tygodniowy plan zajęć,
tematy prowadzonych zajęć.
§ 18.
1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
określone są w uchwale Rady Gminy Raciechowice.
2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Przedszkole prowadzi wyşywienie w zakresie trzech
posiłków dziennie. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z dowolnej ilości posiłków:
jednego, dwóch, trzech.

V
NAUCZYCIELE l INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 19.
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków słuşbowych (lub w związku z ich pełnieniem) korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
Dyrektor i organ prowadzący przedszkole są zobowiązani występować z urzędu w obronie nauczyciela,
którego uprawnienia zostały naruszone.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
4. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy słuşbowej, do nie ujawniania danych
stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców
oraz przedszkola.
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§ 20.

e) podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych wobec wszystkich
dzieci,

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zaleşnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz
z uwzględnieniem propozycji rodziców/prawnych
opiekunów.

f) tworzenie w grupie atmosfery sprzyjającej budowaniu pozytywnych relacji między dziećmi,
g) pomaganie dziecku w odkrywaniu własnych
moşliwości – mocne i słabe strony wychowanka,

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel/nauczyciele opiekowali się danym oddziałem
przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

h)

§ 21.
1. Nauczyciel
prowadzi
pracę
wychowawczodydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Dba o własny rozwój zawodowy, planuje go i analizuje swoją efektywność.
2. Zadania nauczyciela określa dyrektor przedszkola
w oparciu o obowiązujące przepisy i określa je
w szczegółowym
zakresie
obowiązków,
które
umieszczone są w aktach osobowych pracownika
3. Do zadań nauczyciela w szczególności naleşy:
1) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami
w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:

a) poznania
dzieci,

d) tworzenie warunków wspomagających rozwój
dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez
wnikliwą obserwację, kontakty indywidualne,
tworzenie miejsc pracy twórczej,

i ustalenia

potrzeb

rozwojowych

b) ustalenia form pomocy w działaniach wobec
dzieci,
c) włączania rodziców w ujednolicenie i realizację
procesu wychowawczego; 6) przestrzeganie zachowania tajemnicy słuşbowej;
7)

dbałość o şyczliwą i serdeczną atmosferę
w zespole pracowników oraz współdziałanie
z pracownikami obsługi i aktywne uczestnictwo
w pracy rady pedagogicznej;

8) stosowanie się do przepisów BHP i dyscypliny
pracy;
9) podnoszenie swojej wiedzy zawodowej i specjalistycznej poprzez kończenie studiów magisterskich i podyplomowych, udział w kursach
i szkoleniach;
10) codzienne prowadzenie frekwencji dzieci.

e) moşliwość wyraşania i przekazywania opinii na
temat przedszkola np. w formie ankiet;

c) pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do
optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

samoobsługi

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, opiekę lekarską
i inną w celu:

d) włączanie rodziców/prawnych opiekunów do
tworzenia warunków zapewniających właściwą
realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych
- udział w sytuacjach edukacyjnych, imprezach
organizowanych wspólnie z dziećmi,

b) zaspokajanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań dzieci,

do

4) wnikliwe prowadzenie diagnozy pedagogicznej
mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
obserwacji;

rzetelne przekazywanie rodzicom/prawnym
opiekunom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

a) doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dąşenie do osiągania jak najlepszych wyników,

dzieci

3) wykazywanie serdecznego i opiekuńczego stosunku do dzieci. Tworzenie domowej atmosfery wychowankom, pomoc dzieciom i wsparcie dla rodziców/prawnych opiekunów w trudnej sytuacji
şyciowej;

b) zapoznawanie rodziców/prawnych opiekunów
z potrzebami psychoruchowymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczodydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność
za jej jakość:

przygotowanie
i samorealizacji,

i) dąşenie do optymalnego przygotowania dziecka
do szkoły;

a) systematyczne (minimum 1 raz w miesiącu) informowanie rodziców/prawnych opiekunów
o zadaniach i treściach realizowanych w pracy
wychowawczo-dydaktycznej
i
opiekuńczej
w oddziale, a wynikającej z programu wychowania przedszkolnego oraz z rocznego planu
pracy,

c)

Poz. 3335

11) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
4. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze w przedszkolu organizowane będą
następujące formy współdziałania:
1)

indywidualne
spotkania
z nauczycielami
i specjalistami wybranymi przez rodziców;

2) zajęcia i imprezy z udziałem rodziców – 1 raz na
2 miesiące;
3) artykuły wspomagające działania wychowawcze
rodziców oraz podnoszące ich kulturę pedagogiczną,
4) wykłady i spotkania z psychologiem, logopeda,
innymi specjalistami;
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5) zebrania ogólne z rodzicami – 2-3 razy w roku
szkolnym.
§ 22.
1. Personel administracyjno-obsługowy przyczynia się
do właściwego funkcjonowania przedszkola poprzez
codzienną, sumienną pracę w trosce o dobro dziecka:
1) wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni
są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
2) wszyscy pracownicy wypełniają zadania określone
przez dyrektora, zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków;
3) wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków,
a wynikające z potrzeb placówki.
2. Przedszkole zatrudnia pomoc nauczyciela lub pracownika obsługi
3. Pomoc nauczyciela lub pracownik obsługi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym
między innymi poprzez:
1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych
warunków pobytu dzieci w przedszkolu;
2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;
3) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich
zaniedbań i zagroşeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
4. Do obowiązków pracowników przedszkola naleşy:
1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenie przedszkola;
2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpoşarowych;
3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia
pracy;
4) przestrzeganie dyscypliny pracy;
5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieşą;
5. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych
czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji placówki.
6. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych
pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli
i innych pracowników określają odrębne przepisy.
VI
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
§ 23. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają
dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz
şyczliwe i podmiotowe traktowanie.

Poz. 3335
§ 24.

1. Dzieci mają prawo do:
1) Rocznego przygotowania do nauki w szkole – dzieci
5 - 6 – letnie.
2) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo–
wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej poprzez:
a) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, moşliwościami placówki,
b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny
tryb şycia, właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zaşywanie ruchu,
c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach
edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie
z jego moşliwościami percepcyjnymi,
d) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych;
e) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb;
2. Şyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-dydaktycznym poprzez:
a) zaspokajanie własnych potrzeb rozwojowych,
b) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
c) wyraşanie własnych sądów i opinii,
d) swobodną zabawę.
3. Do obowiązków dziecka naleşy:
1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
2) uczenie się i przestrzeganie reguł współşycia
w grupie,
3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich moşliwości,
4) poszanowanie prac innych, sprzętu i zabawek znajdujących się na terenie przedszkola.
§ 25.
1. Dyrektor moşe skreślić dziecko z listy wychowanków
w przypadku:
1) nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów przyczyn nieobecności;
2) nie uiszczenia przez rodziców/prawnych opiekunów
odpłatności za przedszkole za okres ustalony przez
organ prowadzący.
2. W przypadku nie uiszczania opłat za przedszkole przez
rodziców/prawnych opiekunów dziecka korzystającego z rocznego obowiązkowego przygotowania do
szkoły, moşe ono korzystać bezpłatnie z podstawy
programowej /5 godzin/.
3. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów
o moşliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko
6-letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadniając z nimi sposób jego realizacji.
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VII
RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
§ 26.
1.

Do obowiązków
dziecka naleşy:

rodziców/prawnych

opiekunów

1) przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów
i procedur obowiązujących w przedszkolu;
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji;
3) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a takşe zapewnić
regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola;
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka
w przedszkolu;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka
w przedszkolu,
niezwłoczne
zawiadamianie
o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaŝnych;
7) uczestniczenie w zebraniach organizowanych 2 –
3 razy w roku szkolnym.
2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu pracy przedszkola i planów
pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieşąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod
udzielania dziecku pomocy;
4) wyraşania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
5) wyraşania i przekazywania opinii na temat pracy
przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców;
6) w przypadku trudnej lub losowej sytuacji materialnej rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubiegać się o pomoc finansową do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
3. Rodzice/prawni opiekunowie za szczególne zaangaşowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą
otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i rady pedagogicznej.
VIII
ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 27.
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności, przy czym:

Poz. 3335

1) zapisy przyjmuje dyrektor;
2) zapisy dokonywane są od 01 do 30 marca kaşdego
roku;
3) dopuszcza się moşliwość zapisu dziecka w innym
terminie w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc.
2. Informacja o wynikach rekrutacji umieszczana jest na
tablicy informacyjnej do dwóch tygodni po zakończeniu rekrutacji.
3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane
są:
1) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Raciechowice;
2) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie;
3) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących
dzieci;
4) dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądŝ całkowitą niezdolność do pracy albo
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych
przepisów;
5) dzieci z rodzin zastępczych;
6) dzieci uczęszczające juş do przedszkola, kontynuujące edukację;
7) rodzeństwo dzieci uczęszczających juş do przedszkola;
8) dzieci rodziców obojga pracujących;
9) dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci);
10) dzieci, które na dzień 31.08 danego roku szkolnego
ukończyły 3 lata;
4. Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin.
5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłoşeniu orzeczenia lekarskiego
i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
które określają stan zdrowia dziecka i poziom rozwoju
psychofizycznego.
6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niş
liczba miejsc w przedszkolu dyrektor moşe powołać
komisję rekrutacyjną w składzie:
1) dyrektor;
2) przedstawiciel rady pedagogicznej;
3) przedstawiciel rady rodziców;
4) przedstawiciel gminy w charakterze obserwatora.
7. Komisja rekrutacyjna ustala na podstawie ogólnych
zasad rekrutacji własne kryteria przy naborze.
IX
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 28.
1. Dyrektor odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie
w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
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2. W razie zastrzeşenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole prawa
zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe
przedłoşenie projektu rocznego planu finansowego
tym organom do zatwierdzenia.

Poz. 3335,3336
go przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola.

6. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne
gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.
7. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 4 7 dyrektor podlega nadzorowi organu prowadzącego przedszkole na zasadach wynikających
z odrębnych przepisów.

3. Przedszkole korzysta z obsługi świadczonej na mocy
odrębnych przepisów przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół. Dyrektor przedszkola korzysta z jego pomocy w zakresie gospodarki finansowej przedszkola.

X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej
przez przedszkole odpowiedzialność ponosi dyrektor.
5. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 4
dyrektor odpowiada w szczególności za:
1) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;
2) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego
i w kwotach nie przekraczających wysokości
w nich przewidzianych;

§ 29.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich
członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
3. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady pedagogicznej.

3) terminowe rozliczenie za pomocą stosowanych
dokumentów z organem prowadzącym przedszkole z środków otrzymanych z budşetu tego organu;

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy
działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.

4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie
o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów i usług i robót budowlanych ze środków budşetowych otrzymanych od organu prowadzące-

5. Statut został zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej: Nr 10/2010/2011 z dnia 30.maja 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

3335

3336
3336

UCHWAŁA NR VII/47/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuję:
§ 1. W statucie Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie
stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV / 33 / 2003
Rady Gminy Raciechowice z dnia z dnia 27 marca 2003
roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 2 w
Gruszowie wprowadza się następujące zmiany:
1) w dotychczasowym § 5 dodaje się punkt 3 i § 5 otrzymuje brzmienie
„W skład Zespołu wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa w Gruszowie,
2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Gruszowie,
3. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gruszowie”
2) dotychczasowy § 9 otrzymuje brzmienie:
„Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły podstawowej, gimnazjum i publicznego samorządowego
przedszkola.”

3) dotychczasowy § 11 otrzymuje brzmienie:
„Szkoły są finansowane ze ņrodków pochodzących
z subwencji budŊetu państwa oraz dotacji z budŊetu
gminy. Publiczne samorządowe przedszkole finansowane jest ze ņrodków budŊetu gminy.”
4) w § 12 dodaje się ust 9 o brzmieniu:
- Pieczęć podłuŊna o brzmieniu „ Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gruszowie ”
5) dotychczasowy § 16 otrzymuje brzmienie
„1. W Zespole funkcjonują odrębne Rady Pedagogiczne
Szkoły
Podstawowej,
Gimnazjum
i Publicznego Samorządowego Przedszkola.”
2. Dopuszcza się moŊliwoņć organizacji wspólnych
posiedzeń Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Publicznego Samorządowego
Przedszkola.”
6) dotychczasowy § 17 otrzymuje brzmienie
„1. W Zespole funkcjonują odrębne Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Publicznego
Samorządowego Przedszkola.
2. Dopuszcza się moŊliwoņć organizacji wspólnych
posiedzeń Rad Rodziców Szkoły Podstawowej,
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Gimnazjum i Publicznego Samorządowego Przedszkola.”
7) w dotychczasowym § 21 dodaje się punkt D,
21 otrzymuje brzmienie:
Statut Zespołu składa się z czterech częņci dotyczących:
A- organizacji i funkcjonowania zespołu,
B- szkoły podstawowej,
C- gimnazjum,
D- publicznego samorządowego przedszkola i jest
podstawą prawną ich działalnoņci.”
8) dotychczasowy § 4 części statutu Zespołu Szkół nr 2
w Gruszowie dotyczący Statutu Szkoły Podstawowej
w Gruszowie otrzymuje brzmienie
„Szkoła Podstawowa realizuje zadania dydaktyczno
–wychowawcze i opiekuńcze w toku szeņcioletniego
kształcenia w klasach I-VI.”

Poz. 3336,3337,3338

9) w części statutu Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie dotyczącego Statutu Szkoły Podstawowej w Gruszowie
uchyla się postanowienia ujęte w §46, §47, §48, §49,
§50, §51, §52, §53, §54,§ 55, §56, §57, §58, §59, §60,
§61 dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Gruszowie.
10) Zmienia się oznaczenie dotychczasowego § 62 w ten
sposób, şe otrzymuje oznaczeni § 46.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

3336
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UCHWAŁA NR VII/65/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 11 kwietnia 2011 r.
w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/50/2011 z dnia 21 marca 2011 r
Na podstawie art.18,ust 2, pkt 8 i art. 40 ust.1, art. 41
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póŝ zm)
oraz art.18a i art. 19 pkt 1 lit.f ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z póŝ. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

1) W § 4 wyrazy " i ma zastosowanie do stanu prawnego
zaistniałego od dnia 1 marca 2011 roku" skreśla się.

§ 1. W uchwale Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada
2007 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty od posiadania
psów, określenia wysokości stawki, terminu płatności,
inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso wprowadza się następujące zmiany:

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inŊ. Kazimierz Gizicki

3337
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UCHWAŁA NR VII/66/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 11 kwietnia 2011 r.
w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/49/2011 z dnia 21 marca 2011r.
Na podstawie art.18,ust. 2 pkt 8,art.40 i art.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z póŝ. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr95,poz. 613 z póş.zm), art.
6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z póş. zm) oraz art. 6 ust
8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r. (Dz.U.Nr 200,poz.
1682 z póŝ.zm) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
określenia osoby inkasenta,ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku
3338

rolnego i podatku leśnego wprowadza się następujące
zmiany:
1) W § 6 wyrazy " i ma zastosowanie do stanu prawnego
zaistniałego od dnia 1 marca 2011 roku" skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inŊ. Kazimierz Gizicki
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Poz. 3339,3340,3341

3339
3339

UCHWAŁA NR VIII/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska
uchwala co następuje :
§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/155/03
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 paŝdziernika
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi
Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 432 , poz.4815), zmienionej Uchwałą Nr XXII/243/2004 z dnia 31 maja 2005 r.,
Uchwałą Nr XL/451/05 z dnia 05 grudnia 2005 r., Uchwałą Nr L/555/06 z dnia 09 paŝdziernika 2006 r., oraz
Uchwałą Nr LIX/638/10 z dnia 31 maja 2010 r. , wprowadza się następującą zmianę:

W § 6 rozdziału IV dodaje się punkt w brzmieniu:
„- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inŊ. Kazimierz Gizicki

3339
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UCHWAŁA NR VIII/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie upowaŊnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
w Starym Sączu uchwala co następuje
§ 1. Upowaşnia się Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do
załatwiania w imieniu Burmistrza Starego Sącza indywidualnych spraw z zakresu, administracji publicznej
wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do

lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) oraz wydawania decyzji
administracyjnych
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inŊ. Kazimierz Gizicki
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UCHWAŁA NR VIII/75/201
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty za wpis do rejestru Ŋłobków i klubów dziecięcych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miejska w Starym
Sączu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru
şłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Gminy Stary Sącz na poziomie 300zł.
3341

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inŊ. Kazimierz Gizicki
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UCHWAŁA NR VIII/84/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie: Ustalenia opłat za ņwiadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Starym Sączu prowadzone
przez Gminę Stary Sącz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm).,
w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z póŝn. zm.)
§ 1. Pobyt dziecka w Gminnym Przedszkolu w Starym
Sączu prowadzonym przez Gminę Stary Sącz w zakresie
nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego
jest bezpłatny w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole
w Starym Sączu, prowadzone przez Gminę Stary
Sącz w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
o którym mowa w § 1 pobierana jest opłata.
2. Opłata za zajęcia świadczone przez Gminne Przedszkole w Starym Sączu ponad czas realizacji podstawy programowej obejmują zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne w zakresie:
1) zabaw aktywizujących oraz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci:
a) prowadzenie gier i zabaw edukacyjnych,
wspomagających rozwój psychofizyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka
2) zajęć twórczych: plastycznych, muzycznych
i innych, rozwijających zdolności dzieci,
3) zajęć ruchowych, rekreacyjnych- gier i zabawwspomagających rozwój fizyczny dziecka,
4) przygotowywanie dziecka do udziału w imprezach
artystycznych, okolicznościowych
3. Ustala się opłatę, o której mowa w pkt.1 w wysokości:
1,96 zł za kaşdą pierwszą i drugą godzinę powyşej
5-ciogodzinnej realizacji podstawy programowej
i 0,98 zł za kaşdą trzecią, czwartą i piątą godzinę powyşej 5-ciogodzinnej podstawy programowej.

§ 3. Opłaty za świadczenia przez Gminne Przedszkole w Starym Sączu nie obejmują kosztów wyşywienia
dziecka w przedszkolu.
§ 4.
1. W chwili składania wniosków o przyjęcie dziecka do
przedszkola rodzice lub prawni opiekunowie deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Zasady korzystania z opieki przedszkola, zakres
świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady
pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje
umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami
lub prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem
przedszkola.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/58/97 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11.09.1997 r. w sprawie
opłat za świadczenia udzielane przez Gminę Stary Sącz
Gminnego Przedszkola w Starym Sączu, zmieniona
uchwałą Nr XLVII/108/97 Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 23.12.1997r., Uchwałą Nr LIII/26/98 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 30.04.1998 r., Uchwałą Nr
XXVII/53/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
31.07.2000 r., Uchwałą Nr XLVII/3/02 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 18.02.2002 r., Uchwałą Nr
XXXVI/396/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
20.06.2005 r. i Uchwałą Nr XXIII/296/08 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 28.04.2008 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
inŊ. Kazimierz Gizicki

4. Opłatę nalicza się za kaşdą rozpoczętą godzinę zajęć.
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UCHWAŁA NR VI/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie okreņlenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właņcicieli nieruchomoņci z terenu Miasta i Gminy
Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróŊniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystoņci ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz

art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póŝn. zm.), Rada Miejska
w Wieliczce uchwala, co następuje:
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§ 1.
1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy
Wieliczka za odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w następujących
wysokościach:
1) za jednorazowe opróşnienie
ności 80 l - 15,00 zł netto
2) za jednorazowe opróşnienie
ności 110 l - 23,00 zł netto
3) za jednorazowe opróşnienie
ności 120 l - 25,00 zł netto
4) za jednorazowe opróşnienie
ności 140 l - 26,00 zł netto
5) za jednorazowe opróşnienie
ności 160 l - 28,00 zł netto
6) za jednorazowe opróşnienie
ności 180 l - 30,00 zł netto
7) za jednorazowe opróşnienie
ności 240 l - 38,00 zł netto
8) za jednorazowe opróşnienie
ności 1100 l - 80,00 zł netto

pojemnika o pojempojemnika o pojempojemnika o pojempojemnika o pojem-

Poz. 3343,3344
9) za jednorazowe opróşnienie kontenera o pojemności 2200 l - 95,00 zł netto

2. Jeşeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny górną stawkę opłat określoną w § 1 ust. 1
pkt 1-9 pomniejsza się o 10%.
3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za opróşnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
w wysokości 25,00 zł netto/m3.
§ 2. Do opłat podanych w § 1. zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54,
poz. 535 z póŝn. zm.).

pojemnika o pojem-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.

pojemnika o pojem-

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

pojemnika o pojemkontenera o pojem-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR VI/83/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i MłodzieŊy Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póşn. zm.) oraz na podstawie
art. 90 t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z póŝn. zm.) pouczeni świadectwem şycia Ojca Świętego i poruszeni wydarzeniami związanymi z Jego
Odejściem oraz Beatyfikacją Radni Wieliczki pragną
uczcić pamięć Jana Pawła II i przyczynić się do utworzenia dzieła zgodnego z duchem Jego nauki. Mając
na uwadze miłość, jaką Jan Paweł II otaczał młodzieş,
a zarazem duşe wymagania, jakie przed nią stawiał,
Rada Miejska w Wieliczce uchwala,, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieşy Gminy Wieliczka im.
Jana Pawła II" stanowiący Załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ŝródłem finansowania Programu będą środki zabezpieczone w budşecie Gminy Wieliczka na
2011 rok oraz w uchwałach budşetowych Gminy na
kolejne lata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała
Nr
XLI/307/2005
Rady
Miejskiej
w Wieliczce z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieşy Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II,
2) uchwała Nr XVIII/236/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/307/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie Programu
Wspierania
Edukacji
Uzdolnionych
Dzieci
i Młodzieşy Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik
do uchwały Nr VI/83/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 maja 2011 r.

Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i MłodzieŊy Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieşy im. Jana Pawła II ma na celu poprawę
warunków rozwoju uczniów zdolnych ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Cele Programu
-

Stworzenie moşliwości rozwijania umiejętności
oraz zdolności dzieci i młodzieşy
Zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy
i doskonalenia umiejętności
Pomoc rzeczowa i finansowa dla uzdolnionych
uczniów
Wzbogacanie oferty edukacyjnej wielickich szkół
podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej
I stopnia
Odbiorcy Programu

Uczniowie będący stałymi mieszkańcami Gminy
Wieliczka uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej I stopnia prowadzonych przez
Gminę Wieliczka oraz do szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka
przez inne osoby prawne i fizyczne, a takşe uczniowie
którzy uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów
połoşonych poza Gminą Wieliczka.
Zadania Programu
- Odnajdywanie uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach
- Tworzenie zespołów uczniów uzdolnionych
- Opracowywanie i realizacja indywidualnych bądŝ
grupowych planów pracy uczniów zdolnych
- Promowanie i nagradzanie osiągnięć dzieci i młodzieşy
Formy wspierania uczniów uzdolnionych
- Organizowanie zajęć indywidualnych, indywidualny
tok nauki
- Organizowanie róşnorodnych zajęć pozalekcyjnych
- Prowadzenie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
- Pomoc w organizacji konkursów, turniejów i olimpiad
- Przyznawanie Stypendiów im. Jana Pawła II dla
uczniów
- Wyjazdy indywidualne i zbiorowe do miast partnerskich Wieliczki związane z prezentacją osiągnięć
- Udział w wyjazdach do miast partnerskich Wieliczki
jako forma nagrody za szczególne osiągnięcia
- Promocja dokonań zdolnych uczniów

Poz. 3344
Przewidywane efekty Programu

- Materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych
- Wzrost aktywności uczniów w nauce i w doskonaleniu umiejętności
- Promocja osiągnięć uczniów
Zasady organizacyjne
- Ŝródłem finansowania Programu będą środki własne
zabezpieczone w budşetach Gminy, a takşe przeznaczone na ten cel wpłaty i darowizny pochodzące od
firm i innych osób prawnych i fizycznych
- Stypendia im. Jana Pawła II przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
- Szczegółowe zasady i tryb przyznawania Stypendium
im. Jana Pawła II określa Regulamin stanowiący Załącznik do niniejszego Programu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik do Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i MłodzieŊy Gminy Wieliczka
im. Jana Pawła II
Regulamin przyznawania Stypendiów im. Jana Pawła II
w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i MłodzieŊy Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
§ 1. Stypendium moşe być przyznane uczniom będącym stałymi mieszkańcami Gminy Wieliczka, którzy
osiągają wyróşniające wyniki w nauce, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin mających
trudne warunki materialne:
1) uczęszczających do szóstych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz będących uczniami szkoły muzycznej I stopnia - prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2) uczęszczających do szóstych klas szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka przez inne osoby prawne i fizyczne
3) uczęszczających do szóstych klas szkół podstawowych
i gimnazjów połoşonych poza Gminą Wieliczka
§ 2. Wnioski o przyznanie stypendiów do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka składają:
1) dyrektorzy jednostek oświatowych na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych
2) dyrektorzy jednostek oświatowych z urzędu
§ 3. Ilość i wysokość stypendiów będzie określana
corocznie w uchwale budşetowej Gminy.
Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego.
Stypendium wypłaca się na miesiąc z góry.
§ 4. Ustala się następujące kryteria umoşliwiające
przyznanie stypendiów dla uczniów:
1) średnia ocen końcoworocznych dla ucznia szkoły podstawowej 4,8
2) średnia ocen końcoworocznych dla ucznia gimnazjum
4,75
3) laureaci bądŝ finaliści konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim.
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§ 5. Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie naleşy składać
w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w Wydziale właściwym ds. edukacji w terminie do 31 lipca kaşdego
roku.
§ 6. Weryfikacja formalna złoşonych wniosków dokonywana jest przez pracowników Wydziału właściwego
ds. edukacji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 7. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Kapituła programu, która przedstawia Burmistrzowi propozycję określającą wysokość przyznawanych stypendiów
w ramach ustalonego budşetu. W skład Kapituły wchodzą:
-

-

Poz. 3344,3345,3346

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej właściwej ds.
pomocy społecznej;
Dziekan Dekanatu Wielickiego lub upowaşniona
przez niego osoba;
Kierownik Wydziału właściwego ds. edukacji
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce;
Przedstawiciele
klubów
radnych,
działających
w Radzie Miejskiej w Wieliczce - po jednym przedstawicielu z kaşdego klubu.

§ 8. Stypendia przyznaje Burmistrz na wniosek Kapituły.
§ 9. O przyznaniu stypendium powiadamia się
podmiot składający wniosek.

Przewodniczący Rady Miejskiej lub upowaşniona
przez niego osoba
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej właściwej ds.
edukacji;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR VI/84/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie nazwy „Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem Ŋłobka w Wieliczce”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 5 c pkt 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

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

§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. ustala się nazwę
„Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem şłobka
w Wieliczce” w brzmieniu: „Przedszkole Samorządowe
Nr 1 w Wieliczce”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR VI/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych
przez Gminę Wieliczka
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach,
naleşy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Wieliczka przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne
w samorządowych szkołach podstawowych, w tym
oddziały integracyjne.

§ 2.
1. Przedszkola z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym
jednak niş 5 godzin dziennie.
2. Ustala się, iş przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 8.0013.00. W innych godzinach usługi świadczone przez
przedszkola odbywają się za odpłatnością.
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§ 3.

3) 20% opłaty w przypadku korzystania z przedszkola
przez dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Odpłatne świadczenia przedszkoli przy zapewnieniu
opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków
pobytu obejmują w szczególności:
1) prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
2) zajęcia sportowe i relaksacyjne,
3) zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności
dzieci,
4) zajęcia zabawowe, taneczne i inne zajęcia tematyczne.
2. Za korzystanie przez dziecko ze świadczeń odpłatnych
ustala się miesięczne opłaty w wysokości:
1) 173,00 zł – za pobyt do 3 godzin dziennie ponad
bezpłatny wymiar zajęć,
2) 207,00 zł – za pobyt powyşej 3 godzin dziennie
ponad bezpłatny wymiar zajęć.
3.

Stawka opłat waloryzowana będzie corocznie
o wartość średniorocznego wskaŝnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa GUS. Zmiana
stawki przeprowadzana będzie od miesiąca następującego po miesiącu publikacji komunikatu.

4. Wprowadza się ulgi w opłatach wymienionych
w ust. 2 w wysokości:
1) 10% opłaty ponoszonej na kaşde dziecko –
w przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje dzieci z danej rodziny, uczęszczające do przedszkola,
2) 15% opłaty ponoszonej na kaşde dziecko –
w przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niş dwoje dzieci z danej rodziny, uczęszczające
do przedszkola,

Poz. 3346,3347

§ 4.
1. Szczegóły dotyczące deklaracji czasu pobytu dziecka
w przedszkolu, zasad korzystania z opieki przedszkolnej, zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkole, wysokości opłat oraz sposobu pobierania i zwrotu
opłat za świadczone usługi, reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem
przedszkola.
2. W sytuacjach szczególnych dziecko moşe pozostać
dłuşej niş zadeklarowano, ale rodzic za ten czas ponosi kaşdorazowo dodatkową odpłatność wynikającą
z § 3.
3. Na wniosek rodzica opłata miesięczna za korzystanie
ze świadczeń przedszkola podlega zwrotowi
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
w wysokości 1/30 za kaşdy dzień nieobecności.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/44/99 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie opłat
za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
samorządowych.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR VI/86/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) w zw. art. 110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. (tj.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362 z poŝn. zm.), art.11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.), Rada Miejska
w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/241/96 Rady
Miejskiej w Wieliczce z dnia 20.05.1996 r. w sprawie
nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wieliczce.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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l) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235),
m)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759 z póŝn. zm.).

Załącznik
do uchwały Nr VI/86/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 maja 2011 r.
Statut Miejsko Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej
w Wieliczce

Rozdział 2
Cele i zadania Oņrodka

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieliczce, działający pod tą nazwą, zwany dalej
"Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Wieliczka.

§ 5.
1. Ośrodek jest powołany w celu realizacji zadań pomocy społecznej Gminy Wieliczka.
2. Celem zadań pomocy społecznej realizowanych przez
Ośrodek jest:
1) umoşliwienie osobom i rodzinom przezwycięşenia
trudnych sytuacji şyciowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moşliwości oraz zapobieganie
powstawaniu takim sytuacjom,
2) doprowadzenie do moşliwie pełnego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz doprowadzenie do
integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz
umoşliwienie im şycia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 2.
1. Ośrodek jest jednostka budşetową działającą na terenie Gminy Wieliczka.
2. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej.
§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Wieliczka.
§ 4. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka
stanowią:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.),
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
3) Inne ustawy, a w szczególności:
a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.:Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z póŝn. zm.),
b) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992
z póŝn. zm.),
c) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz.U. z 2009
r. Nr 1, poz.7 z póŝn. zm.),
d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z póŝn.
zm.),
e) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535
z póŝn. zm.),
f) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (tj.: Dz.U. z 2011 r.Nr. 43, poz. 225 z póŝn.
zm.),
g) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz.U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póŝn. zm.),
h) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 z póŝn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
i) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458
z póŝn zm.) oraz wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych
j) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180,
poz.1493 z póŝn. zm.),
k) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U.
z 2010 r. Nr 234, poz.1536),

3. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane osobom
i rodzinom na zasadach określonych w ustawie
o pomocy społecznej.
4.

Ośrodek realizuje zadania
w szczególności poprzez:

pomocy

społecznej

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb şyciowych osób i rodzin
5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
6) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu şycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwoju specjalistycznego wsparcia,
7) wspieranie inicjatyw oraz aktywności i przedsiębiorczości obywatelskiej w zakresie pomocy społecznej i samopomocy,
8) realizacje projektów społecznych finansowanych
z róşnych ŝródeł, w tym projektów finansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
9) podejmowanie innej działalności wynikającej
z potrzeb środowiska lokalnego w szczególności
polegającej na przeciwdziałaniu marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu
patologiom społecznym,
10) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych,
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11) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej
jako zespół działań skierowanych na rzecz osób
i rodzin dotkniętych przemocą w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji,
12) realizacja zadań nałoşonych ustawą o opiece nad
dziećmi do lat 3,
13) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych.
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3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka
ponosi Dyrektor Ośrodka oraz w zakresie im powierzonym: Główny Księgowy oraz kierownicy poszczególnych zespołów.
4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny
plan finansowy opracowany na podstawie uchwały
budşetowej Rady Miejskiej w Wieliczce i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.
Rozdział 4
Organizacja i zarządzanie Oņrodkiem

§ 6.
1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, nałoşone
przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej lub
innymi podmiotami.
2. Ośrodek realizuje takşe inne zadania przekazane do
realizacji na mocy odrębnych aktów prawnych.
3. Ośrodek, wykonując zadania własne gminy Wieliczka
w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwanego dalej "Burmistrzem".
4. Ośrodek, wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje sie ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Małopolskiego.
§ 7.
1. Ośrodek jest jednostką wykonującą zadania równieş
w zakresie:
a) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych,
b) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy osobom uprawnionym
do alimentów,
c) prowadzenia postępowania wobec dłuşników alimentacyjnych.
2. Przedmiotem działalności mogą być równieş inne
zadania przekazane do realizacji przez Burmistrza
z zakresu pomocy społecznej.
3. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Wieliczce coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 8. Realizując zadania ustawowe Ośrodek
współpracuje z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
Rozdział 3
Gospodarka finansowa
§ 9.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budşetowa Gminy Wieliczka na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
2. W celu realizowania zadań ustawowych Ośrodek
posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

§ 10.
1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.
2. Zwierzchnikiem słuşbowym Dyrektora jest Burmistrz,
który wykonuje w stosunku do Dyrektora uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt spraw
związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Dyrektor upowaşniony jest do zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Ośrodka w granicach posiadanych pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
§ 11.
1. Do zadań Dyrektora naleşy w szczególności:
1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami w ramach
wydzielonych środków w budşecie,
3) gospodarowanie składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka, zapewnienie jego
ochrony i naleşytego wykorzystania,
4) opracowanie planów działania Ośrodka i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
5) przekazywanie Burmistrzowi informacji na temat
sytuacji finansowej i bieşącej działalności Ośrodka
2. W stosunkach z innymi podmiotami Dyrektor działa
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.
3. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne
w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej
na podstawie upowaşnienia Burmistrza. Upowaşnienie takie moşe być takşe udzielone innej osobie na
wniosek Dyrektora Ośrodka.
4. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne
w zakresie realizowania zadań określonych odrębnymi aktami prawnymi na podstawie upowaşnień
Burmistrza.
5. W celu realizacji zadań Dyrektor wydaje zarządzenia,
instrukcje, polecenia słuşbowe i inne niewymienione
akty prawne oraz wprowadza regulaminy dotyczące
funkcjonowania Ośrodka.
6. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni
Zastępca Dyrektora.
7. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
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§ 12.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

1. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
2. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności.
3. Szczegółową organizację i zakres działania komórek
organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień
i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych
określa regulamin Organizacyjny Ośrodka, nadany
w drodze zarządzenia przez Dyrektora Ośrodka.
4. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania
pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy
oraz regulamin wynagradzania, nadany w drodze zarządzenia Dyrektora.

§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.), ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.:
Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z póŝn. zm.),ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z póŝn zm.).
2. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady
Miejskiej w Wieliczce.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

5. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach
jednoosobowego kierownictwa, słuşbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
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UCHWAŁA NR VII/107/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) oraz art. 44 ust. 3,
3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj:. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z póŝn.
zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Znosi się pomnik przyrody drzewo gatunku lipa szerokolistna Tilia platyphyllos o obwodzie pnia 388 cm
i wysokości 21 m rosnącego na posesji prywatnej nr
działki 364/2 w miejscowości Grajów Gmina Wieliczka. Drzewo zostało objęte tą formą ochrony na mocy
Rozporządzenia nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia
30 stycznia 1997 r. w sprawie pomnika przyrody na
3348

terenie województwa krakowskiego i wpisane zostało
do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody.
2. Powodem zniesienia formy ochrony przyrody jest
zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, poniewaş obecny stan zdrowotny drzewa stwarza zagroşenie dla ludzi i ich mienia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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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 naleşy 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 wyłoŊone 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.
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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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