DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 394

Kraków, dnia 16 sierpnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3482
3483
3484

–
–
–

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju.

24285

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany statutu
PŚDS „Promyk”.

24285

Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie nadania Statutu
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.*

24286

UCHWAŁY RAD GMIN:
3485

3486

3487

3488
3489

3490
3491

3492

3493

3494

3495

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę
Alwernia.

24290

Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Babice Nr IV/16/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na
terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

24291

Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Babice oraz trybu postępowania
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

24291

Rady Gminy Bolesław z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bolesław.

24292

Rady Gminy Bolesław z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolnoprzedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.

24293

Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin.

24294

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XL/285/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jurgowie.*

24295

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011 r. o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Chrzanów.

24295

Rady Gminy Czorsztyn z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia
przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

24296

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Dąbrowa Tarnowska.

24296

Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr II/222/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.

24297
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Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

24303

Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

24306

Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia
w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Drwinia.

24307

Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia
w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gręboszów.

24309

Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego „Krasnoludki” w miejscowości Celiny gmina Iwanowice.

24309

Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.

24313

Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia
publicznych Przedszkoli Samorządowych w Gminie Kamienica.*

24314

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

24315

Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Gminę Koszyce.

24315

Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w Zespole Szkół
w Kościelisku prowadzonym przez Gminę Kościelisko.

24315

Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości
opłat za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Kościelisku prowadzonym
przez Gminę Kościelisko.

24316

Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011 r. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w Zespołach Szkół
prowadzonych przez Gminę Kościelisko.

24317

Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach
i Kamionce z późniejszymi zmianami.

24318

Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt
dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.

24320

Rady Gminy Liszki z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

24321

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie
ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Maków Podhalański.

24322

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Mszana Dolna.

24323

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za
niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.

24325
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Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu PrzedszkolnoSzkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku prowadzonego przez Gminę Nowe
Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

24326

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji oddziału Przedszkolnego w Przedszkolu w Nowym Brzesku.

24327

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia
Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Nowym Brzesku.

24327

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

24328

Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winiarach na Pałecznicę i włączenia do Zespołu Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.

24328

Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

24329

Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za
ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

24329

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę
Piwniczna-Zdrój.

24329

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Rabki-Zdroju.

24330

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego.

24330

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za
świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.

24331

Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rzezawa.

24332

Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia
25 stycznia 2011 r.

24333

Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Skała.

24338

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości
opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słomniki.

24339

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/259/06 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół
zaocznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.

24340

Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice.

24340

Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia
w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów.

24341
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Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Sucha Beskidzka.

24342

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

24343

Rady Gminy Trzciana z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie włączenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie do Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.

24343

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych.

24344

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Bibliotece
Publicznej Gminy Wiśniowa imienia Janiny Czaja.

24344

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr VIII/32/2000 r. Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 listopada 2000 r.

24345

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/21/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczące zarządzenia
poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia.

24345

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami
integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego.

24345

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.

24346

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczące utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu.

24347

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad obniżania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zakliczyn.

24348

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/72/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

24349

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia
przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

24350

Rady Gminy Żegocina z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

24351

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR 55/IX/2011
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Rabce
– Zdroju stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 238/XXVI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia
16 października 2008 r. w sprawie utworzenia z Filii Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu jednostki
organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego pod nazwą: Dom
Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju (Dz. Urzęd. Woj.
Małop. Nr 762, poz. 5411) wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Dom prowadzi działalność na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 241, poz. 1592
z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r., Nr 75, poz. 1362 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
5) Przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt 1-4
ustaw,
6) Niniejszego statutu.”
2. § 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „Dom jest placówką całodobowego pobytu, przeznaczoną dla osób
przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych
fizycznie”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR 56/IX/2011
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany statutu PŚDS „Promyk”.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 75 poz. 1362 z późn. zm.)
Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 43/VI/2007 Rady
Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią w Rabce-Zdroju „Radość życia” wprowadza się następujące
zmiany:
§ 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk”
działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 75, poz. 1362
z późn. zm),

3483

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535)
oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.
z 2010 r. Nr 238, poz. 1586)
- Uchwały Rady Powiatu Nr 43/VI/2007 r. z dnia
8 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego
pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu
z filią w Rabce - Zdroju „Radość życia”
- Postanowień niniejszego Statutu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowotarskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR VII/83/11
RADY POWIATU W WADOWICACH
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200
poz.1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.
Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142,
Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz
art.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654) Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/56/11 Rady Powiatu
w Wadowicach z dnia 16.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Wadowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak

§ 1. Nadaje się Statut Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/83/11
Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 25 lipca 2011 r.
STATUT ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
zwany dalej "Zespołem", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112,
poz. 654)
2. Organem założycielskim Zespołu jest Powiat Wadowicki.
§ 2.
1. Zespół posiada osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej
z dnia 7 listopada 1997r., wydanego w sprawie
oznaczonej sygnaturą akt. VI Ns Rej. PZOZ 5/97,
w przedmiocie wpisania do rejestru samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Numer
księgi rejestrowej PZOZ-6.
2. Siedzibą Zespołu jest Miasto Wadowice.
§ 3. Obszarem działania Zespołu jest obszar powiatu wadowickiego.
Rozdział 2
Cel i zadania Zespołu

ze środków publicznych osobom ubezpieczonym
oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą
odpłatnością.
3. Do zadań Zespołu należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności
w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:
ambulatoryjnej i stacjonarnej w istniejących poradniach i oddziałach szpitalnych,
2) udzielanie świadczeń w zakresie pomocy doraźnej,
3) udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego,
4) poradnictwo lekarskie i orzekanie w zakresie
medycyny pracy,
5) zapobieganie powstawaniu chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
6) uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego i wykonujących zawód medyczny.
4. Zespół może wykonywać inne świadczenia zdrowotne
oraz w zakresie transportu na zlecenie innych
podmiotów.
5. Zespół może prowadzić działalność również w zakresie
czynności nie wymienionych w ust. 1, 2 i 3.
6. Zespół realizuje zadania w zakresie przygotowań
obronnych wynikające z odrębnych przepisów.

§ 4.
1. Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń
zdrowotnych ogółowi ludności.
2. Zespół jako publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych

Rozdział 3
Organy Zespołu i struktura organizacyjna
§ 5.
1. Organem zarządzającym Zespołu jest Dyrektor.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24287 –

2. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za zarządzanie zakładem i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie.
§ 6.
1. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu nawiązując z nim
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub
powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
2. Inne czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
w stosunku do Dyrektora wykonuje Starosta lub
osoba przez niego upoważniona.
§ 7.
1. Do właściwości Dyrektora należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działalności Zespołu chyba,
że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Dyrektor dokonuje samodzielnie czynności prawnych
w imieniu Zespołu.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.
§ 8. Dyrektor może udzielać pracownikom Zespołu
upoważnienia do dokonywania określonych czynności
w stosunkach wewnętrznych, a także udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Zespołu wobec osób
trzecich oraz przed organami administracji publicznej
i sądami.
§ 9. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Zespołu określają regulaminy ustalone
przez Dyrektora.
§ 10.
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego w zakresie działalności Zespołu. Jest ona także organem doradczym Dyrektora Zespołu.
2. Rada Społeczna wykonuje kompetencje określone
w ustawie oraz w statucie Zespołu.
3. Rada Społeczna liczy 13 osób.
4. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Starosta Wadowicki lub
osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu
Wadowickiego w liczbie 11 osób.
§ 11.
1. Członków Rady Społecznej powołuje i zwołuje jej
pierwsze posiedzenie organ założycielski.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, nie dłużej niż
6 miesięcy po ustaniu kadencji samorządu powiatu.
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3. W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności Członka Rady Społecznej na posiedzeniach Rady Społecznej w przeciągu 1 roku, jeśli
o posiedzeniach powiadomiono go prawidłowo.
Rada Społeczna może podjąć uchwałę wnioskującą
o odwołanie go ze swego składu.
§ 12.
1. Rada Społeczna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż
raz na kwartał.
2. Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta Wadowicki lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Rada może wybrać ze swojego składu zastępców
przewodniczącego, nie więcej niż dwóch.
4. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół.
§ 13. Strukturę organizacyjną Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wadowicach przedstawiają Załączniki: Nr 1 „Schemat organizacyjny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach”, Nr 2 „Wykaz
jednostek i komórek organizacyjnych funkcjonujących
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Wadowicach”.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Zespołu.
§ 14.
1. Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych w art. 54-61 ustawy
z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2011 Nr 112, poz. 654)
2. Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu zatwierdza
Rada Powiatu Wadowickiego.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 15.
1. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla
jego nadania.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem do
Zespołu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o działalności leczniczej oraz inne powszechne
obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności medycznej.
Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
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Załącznik Nr
N 1
do Statutu ZZOZ w Wadowicach

Schemat organizacyjny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
Załącznik Nr 2
do Statutu ZZOZ w Wadowicach
Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych funkcjonujących w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
1. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach
ul. Karmelicka 12
1) Oddział Wewnętrzny I, 34-100
100 Wadowice, ul. KarKa
melicka 7
2) Oddział Wewnętrzny II, 34-100
100 Wadowice, ul. KarKa
melicka 7
3) Pracownia USG, 34-100
100 Wadowice, ul. Karmelicka 7a
4) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, 34-100
34
Wadowice, ul. Karmelicka 7
5) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 3434
100 Wadowice, ul. Karmelicka 7
6) Blok Operacyjny, 34-100
100 Wadowice, ul. KarmeKarm
licka 12
7) Oddział Dziecięcy, 34-100
100 Wadowice, ul. KarmeKarm
licka 7
8) Konsultacyjna Poradnia Dziecięca, 34-100
34
Wadowice, ul. Karmelicka 7
9) Oddział Ginekologiczno – Położniczy, 34-100
34
Wadowice, ul. Karmelicka 12
10) Ginekologiczno – Położnicza Izba Przyjęć, 3434
100 Wadowice, ul. Karmelicka 12

11) Pracownia USG Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, 34-100
100 Wadowice, ul. Karmelicka 12
12) Oddział Noworodków i Wcześniaków, 34-100
Wadowice, ul. Karmelicka 12
13) Oddział
dział Chirurgii Ogólnej, 34-100
34
Wadowice,
ul. Karmelicka 12
14) Konsultacyjna Poradnia Chirurgiczna, 34-100
34
Wadowice, ul. Karmelicka 12
15) Oddział Chirurgii Urazowej, 34-100
34
Wadowice,
ul. Karmelicka 12
16) Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, 34-100 Wadowice,
e, ul. Karmelicka 12b
17) Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, 34-100
100 Wadowice, ul. Karmelicka 12b
18) Konsultacyjna Poradnia dla Kobiet, 34-100
34
Wadowice, ul. Karmelicka 12
19) Szpitalny Oddział Ratunkowy, 34-100
34
Wadowice, ul. Karmelicka 7a
20) Centralna Izba Przyjęć, 34-100
34
Wadowice,
ul. Karmelicka 7a
21) Pracownia USG Oddziału Chirurgii Ogólnej, 3434
100 Wadowice, ul. Karmelicka 12
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22) Konsultacyjna Poradnia Chorób Wewnętrznych
przy Oddziale Wewnętrznym I, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 7
23) Konsultacyjna Poradnia Chorób Wewnętrznych
przy Oddziale Wewnętrznym II, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 7
24) Pracownia USG Oddziału Dziecięcego, 34-100
Wadowice, ul. Karmelicka 7
25) Konsultacyjna Poradnia Oddziału Chirurgii Urazowej, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 12
26) Apteka Szpitalna, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 12b
27) Centralna Sterylizatornia, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 7a
28) Pracownia Patomorfologii, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 7a
2. Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna w Wadowicach ul. Karmelicka 5
1) Poradnia dla Dzieci z Ryzyka Okołoporodowego,
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 12
2) Poradnia Chorób Zakaźnych i Hepatologiczna,
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
3) Poradnia Diabetologiczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
4) Poradnia Endokrynologiczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
5) Poradnia Kardiologiczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
6) Poradnia Dermatologiczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
7) Poradnia Neurologiczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
8) Poradnia Reumatologiczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
9) Poradnia dla Kobiet, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
10) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
11) Poradnia Ortopedyczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
12) Poradnia Okulistyczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
13) Gabinet Leczenia Zeza, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
14) Poradnia Laryngologiczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
15) Pracownia Audiometrii, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
16) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
17) Pracownia Spirometrii, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
18) Poradnia Medycyny Pracy, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
19) Pracownia USG, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
20) Poradnia Zdrowia Psychicznego, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
21) Poradnia Leczenia Uzależnień, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
22) Poradnia Psychologiczna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
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23) Pracownia EKG i Gabinet Zabiegowy, 34-100
Wadowice, ul. Karmelicka 5
24) Poradnia Chorób Naczyń, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
25) Poradnia Gastroenterologiczna, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
26) Pracownia Endoskopii, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5,
27) Ambulatoryjna Nocna i Świąteczna Podstawowa Opieka Zdrowotna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
3. Centralne Laboratorium w Wadowicach ul. Karmelicka 5
1) Pracownia Analityki Ogólnej, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
2) Pracownia Hematologii, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
3) Pracownia Chemii Klinicznej, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
4) Pracownia Cytologii, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
5) Pracownia Mikrobiologii, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
6) Pracownia Serologii Grup Krwi, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
7) Pracownia Serologii, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
8) Bank Krwi, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
4. Pracownia RTG w Wadowicach, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
1) Pracownia RTG Gabinet nr 1 i Gabinet Mammografii, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
2) Pracownia RTG Gabinet nr 2, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 12
3) Pracownia RTG Gabinet nr 3, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 7a
5. Dział Pomocy Doraźnej w Wadowicach ul. Wojska
Polskiego 2
1) Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny SI, 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2
2) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
PI, 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2
3) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
PII, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska al. Jana
Pawła II 7
4) Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny SII, 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 102
5) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
PIII, 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 102
6) Dział Transportu Sanitarnego, 34-100 Wadowice,
ul. Wojska Polskiego 4,
7) Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 34-100
Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2c
6. Dział Rehabilitacji Medycznej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
1) Poradnia Rehabilitacyjna, 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5
2) Pracownia Kinezyterapii i Fizykoterapii, 34-100
Wadowice, ul. Karmelicka 5."
Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
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UCHWAŁA NR X/61/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych
przez Gminę Alwernia.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust.5 w związku
z art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola samorządowe prowadzone przez
Gminę Alwernia realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmujące bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie, w czasie od godziny 8ºº do godziny 13ºº.
§ 2.
1. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez
dziecko ze świadczeń wykraczających poza czas
określony w §1 w wysokości:
1) 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę – do
2 godzin dziennie
2) 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę –
powyżej 2 godzin dziennie
2. Minimalne wynagrodzenie za pracę określa ustawa
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679
z późn. zm.).
3. W przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas określony w zawartej
pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a dyrektorem przedszkola umowie nalicza się opłaty
w wysokości:
a) 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas określony
w umowie, a nie przekraczający godzin otwarcia
przedszkola,
b) 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas wykraczający
poza godziny otwarcia przedszkola.
4. Świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę
programową obejmują zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne, w szczególności:
1) fachową opiekę pedagogiczną,
2) zajęcia wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
4) zajęcia relaksacyjno-wyciszające, gry i zabawy
dostosowane do wieku i możliwości dziecka.
§ 3.
1. Opłaty o których mowa w § 2 ust. 1 nie obejmują
kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez
inne niż przedszkole podmioty.
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2. Wysokość oraz zasady uiszczania opłat za korzystanie
z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o określoną w zawartej umowie liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w §1.
4. Opłaty podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych
w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej
niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych
złotych.
5. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry do dnia 15-go
każdego miesiąca.
§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zakres
udzielanych świadczeń oraz sposób pobierania opłaty
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy
dyrektorem przedszkola, a rodzicami lub opiekunami
prawnymi dziecka uczęszczającego do przedszkola.
§ 5.
1. W przypadku uczęszczania do danego przedszkola
rodzeństwa opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 wynosi:
1) 75% za drugie dziecko,
2) 50% za trzecie dziecko,
3) 25% za czwarte i każde następne dziecko.
§ 6.
1. W przypadku całodziennej nieobecności dziecka
w przedszkolu opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1
obniża sie za każdy dzień nieobecności dziecka.
2. Dzienną stawkę dla celów odliczeń w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu oblicza sie jako
iloraz opłaty miesięcznej określonej w § 2 ust. 1
stosując jako podzielnik liczbę 20.
3. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/156/2008 Rady
Miejskiej w Alwerni z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia realizowane w prowadzonych przez Gminę Alwernia przedszkolach samorządowych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Alwernia i Dyrektorom przedszkoli.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Marek Skowronek
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UCHWAŁA NR XI/71/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr IV/16/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia
na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
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 późn. zmian.) art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr136 poz. 969 z późn. zmian.) art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmian.),
art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn.
zmian.) - Rada Gminy Babice uchwala, co następuje:

pkt 3 uchwały zapis - Sołectwo Wygiełzów - Lucyna
Ziajka - zastępuje się zapisem - Sołectwo Wygiełzów –
Zygmunt Ziajka – sołtys.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

§ 1. W uchwale Rady Gminy Babice Nr IV/16/2007
z dnia 26 stycznia 2007 r. zapis w § 2 ust. 2 pkt 1 - Sołectwo Babice – Wojciech Bolek zastępuje się zapisem Sołectwo Babice - Zdzisław Bolek – sołtys, a w § 2 ust. 2

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Babice
Kazimierz Kościelniak
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UCHWAŁA NR XI/76/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Babice oraz trybu postępowania
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
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 ze zm.), art. 164 ust. 5a-5d
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.), Rada Gminy Babice
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji
celowej z budżetu Gminy Babice oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej
rozliczania.
TreeNode: 22. Dotację celową udziela się na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.
1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki
wodnej.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Wójtowi Gminy Babice.
3. Wniosek o dotację winien zawierać w szczególności:
a) opis zadania proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulację kosztów,
d) kwotę wnioskowanej dotacji,
e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.
4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym
i merytorycznym przez Wójta Gminy Babice.
5. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w § 2 ust. 3 podlegają odrzuceniu.

6. Wnioski ocenione jako poprawne podlegają ocenie
merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana
jest w szczególności w oparciu o następujące przesłanki:
a) zakres zadania oraz przewidywane efekty jego
realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych oraz
prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
b) możliwości finansowe Gminy,
c) udział kwoty dotacji i wielkość udziału własnego
wnioskodawcy w ogólnym koszcie realizacji zadania.
7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji
podejmuje Wójt Gminy Babice.
8. Wójt Gminy Babice zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia
wniosku.
9. W zawiadomieniu określa się w szczególności:
a) w przypadku odrzucenia wniosku - powody odrzucenia,
b) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
-wysokość proponowanej dotacji, oraz termin
i warunki podpisania umowy, o której mowa
w ust. 10.
10. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Gminą, a spółką wodną.
11. Sposób przekazania środków z dotacji, terminu wykorzystania dotacji oraz zasady rozliczenia zostaną
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szczegółowo zawarte w umowie, do której zawarcia upoważnia się Wójta Gminy Babice.

b) pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, polega zwrotowi do budżetu na zasadach
określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Sposób rozliczania dotacji.
1. W celu rozliczenia dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie oględzin wykonanego zadania.
2. Oględziny te polegają na faktycznym sprawdzeniu
wykonanego zadania.
3. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie
dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia Wójtowi
Gminy rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać
sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie
faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.
4. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 15 dni od daty
zakończenia realizacji zadania.
5. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy:
a) wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem,

Poz. 3487,3488

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie
dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia Wójtowi
Gminy rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać
sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie
faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Babice
Kazimierz Kościelniak
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UCHWAŁA NR VIII/54/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bolesław.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku
z art. 14 ust. 5 i art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy w Bolesławiu uchwala,
co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole publiczne,
prowadzone przez Gminę Bolesław w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego ustalonej
odrębnymi przepisami obejmującej zgodnie z ich statutem nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia pełnione przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, obejmie
koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy ucznia,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny dziecka i społeczny dziecka,
6) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybranych przez
dziecko zabaw, w sali lub na wolnym powietrzu,
7) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych kon-

kursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
8) pomoc dziecku podczas spożywania posiłków
oraz zapewnienie opieki w tym czasie.
2. Za świadczenia przedszkoli publicznych, określone
w ust. 1 ustala się opłatę w wysokości 0,50 złotych
za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej o której mowa w ust.
2 deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych), liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni w danym miesiącu.
4. Opłatę za świadczenia określone w § 2 ust. 2 ustala
się na 0,30 złotych za drugie dziecko i każde kolejne
dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem udokumentowanego pobytu dziecka
w szpitalu lub długotrwałej choroby, po wcześniejszym
zgłoszeniu przez rodziców (opiekunów prawnych).
§ 4.
1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów
wyżywienia.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających
do przedszkola pokrywają pełny koszt wyżywienia
dziecka. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów
uwzględniającej normy żywieniowe.
§ 5. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń
oraz odpłatności, o których mowa w § 2, określa umowa
cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem,
rodzicem dziecka, która określi w szczególności: okres
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na jaki jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka
w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Bolesław oraz dyrektorowi przedszkola publicznego.

Poz. 3488,3489

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Łata

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/63/2007 Rady Gminy
w Bolesławiu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty
stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.
3488

3489
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UCHWAŁA NR VIII/56/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 14 ust. 5 i 6 oraz
art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r.
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:
§ 1. Ustalić zasady i wysokość odpłatności za pobyt
dziecka w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław określone w załączniku do
niniejszej uchwały.

ustalenia zasad i wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Bolesław.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/213/2004 Rady
Gminy Bolesław z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie

Załącznik
do uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 14 czerwca 2011 r.
Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są
nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – 5 godzin dziennie
przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
w godzinach określonych w statutach przedszkoli.
§ 2.
1. Zajęciami dodatkowymi świadczonymi przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej są:
1) zajęcia integracyjne, relaksacyjne,
2) zajęcia wyrównawcze (ruchowe, manualne,
wzrokowo-słuchowe),
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
dzieci (muzyczne, plastyczne, ruchowe, komputerowe, matematyczne, techniczne, teatralne,
sportowe – dostosowane do możliwości organizacyjnych placówki),
4) nauka czytania i pisania,
5) profilaktyka wad wymowy i wad postawy (ćwiczenia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna),
6) terapia pedagogiczna,

7) rozwijanie aktywności dzieci poprzez przygotowywanie ich do udziału w konkursach i imprezach przedszkolnych i środowiskowych,
8) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
9) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym światem,
10) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
11) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dzieci.
§ 3.
1. Dla dzieci uczęszczających do przedszkola realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego opłata wynosi 40 zł a dla pozostałych
przedszkolaków 50 zł miesięcznie.
2. Rodzice nie ponoszą opłaty za pobyt w przypadku
całomiesięcznej nieobecności spowodowanej pobytem dziecka w sanatorium lub szpitalu.
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§ 4.
1. W przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nieuregulowanie
przez rodzica (opiekuna prawnego) zaległości jednomiesięcznych z tytułu opłat za pobyt dziecka
w przedszkolu, spowoduje natychmiastowe przeniesienie dziecka do oddziału 5-godzinnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki.
2. Dziecko, które nie realizuje rocznego przygotowania
przedszkolnego a jego rodzice (prawni opiekunowie) zalegają z trzymiesięczną opłatą za pobyt
dziecka w przedszkolu, zostanie skreślone z listy
dzieci korzystających z przedszkola.
3. Rodzic (opiekun prawny), który chce aby jego dziecko
uczęszczało do przedszkola w okresie wakacji, zobowiązany jest do wniesienia opłat określonych
w § 3 do 30 czerwca w przypadku zapisania dziecka
na dyżur w miesiącu sierpniu.
4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określi umowa
cywilnoprawna, która zostanie zawarta pomiędzy
dyrektorem a rodzicami (opiekunami prawnymi)
dziecka.
§ 5.

Poz. 3489,3490

podstawie sporządzonej kalkulacji i wartości użytych artykułów spożywczych.
2. Wartość opłaty żywieniowej podlega proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu. Opłata ta może zostać zaliczona na
poczet odpłatności w następnym miesiącu z wyjątkiem czerwca i grudnia.
3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłata za
wyżywienie pobierana jest miesięcznie do 15 dnia
każdego miesiąca za dany miesiąc.
§ 6.
1. Obniża się opłatę stałą o:
a) 20% w przypadku uczęszczania i korzystania ze
świadczeń przedszkolnych drugiego dziecka.
b) 50% dzieciom niepełnosprawnych uczęszczającym do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Bolesław, posiadających opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka wydana przez poradnię psychologicznopedagogiczną
2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 3 uchwały:
1) rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających
do przedszkola, w którym koszty wyżywienia
pokrywa Ośrodek Opieki Społecznej,
2) trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

1. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów
wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie na
początku każdego roku szkolnego ustala dyrektor
przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Koszt wyżywienia dziecka dyrektor ustala na

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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UCHWAŁA NR X/63/2011
RADY GMINY BORZĘCIN
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin.
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 późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1
pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Borzęcin, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Borzęcin, zwane dalej "przedszkolami", zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad
dziećmi w czasie 5 godzin dziennie w zakresie
obejmującym zgodnie z ich statutami realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. W chwili rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice lub opiekunowie prawni deklarują
korzystanie przez dziecko z zajęć przedszkola
w czasie ustalonym w ust. 1 lub czasie przekraczającym ten wymiar.
§ 2.
1. Świadczenia przedszkoli udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w § 1 ust. 1 są odpłatne.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 ma na celu sfinansowanie kosztów świadczeń przedszkoli, obejmujących w szczególności:
1) przygotowanie miejsca i warunków do zajęć
i zabawy, przygotowanie niezbędnych pomocy
dydaktycznych oraz opieka nauczyciela nad
dzieckiem w tym czasie oraz w czasie indywidualnie wybranych przez nie zabaw,
2) opieka podczas wypoczynku dziecka,
3) pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków,
4) organizowanie i nadzorowanie zajęć dziecka na
wolnym powietrzu oraz zapewnienie dziecku
bezpieczeństwa w tym czasie,
5) organizowanie i prowadzenie zajęć, gier i zabaw
umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości
szkolnej, wspierających jego rozwój i rozwijanie
zainteresowań.
§ 3. Za każde świadczenie przedszkoli określone w § 2
ustala się opłatę w wysokości 0,80 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
§ 4. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do wnoszenia opłaty określonej w § 3 do 7 dnia
każdego następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
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§ 5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzin podstawy programowej, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych
przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za
świadczone usługi w tym czasie reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.

Poz. 3490,3491,3492

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/324/10 Rady Gminy
Borzęcin z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Borzęcin (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 410, poz. 2936).
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UCHWAŁA NR XI/79/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XL/285/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jurgowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Bukowina
Tatrzańska nr XL/285/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku
w następujący sposób: § 3 pkt 1 uchwały otrzymuje
następujące brzmienie: „Opłatę, o której mowa w § 2
ust. 1 obniża się o 50% w zaokrągleniu do pełnych zło-

tych, dla dzieci 6-letnich i 5-letnich realizujących roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR XI/124/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 12 lipca 2011 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.
Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) po zaopiniowaniu przez nauczycielskie
związki zawodowe działające na terenie Gminy Chrzanów, na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada
Miejska w Chrzanowie uchwala:

2) dla wicedyrektorów i nauczycieli - dyrektorzy
szkół, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wnioski o nagrodę podlegają zaopiniowaniu
przez radę pedagogiczną szkoły.
4. Wnioski o nagrodę, sporządzone zgodnie ze
wzorem Nr 1 do niniejszego załącznika, w przypadku nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się do Burmistrza Miasta Chrzanowa
w terminie do 20 września każdego roku kalendarzowego, a w pozostałych przypadkach nie
później niż miesiąc przed wnioskowanym terminem wręczenia nagrody.”

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/690/10
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Chrzanów w § 5 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa i dyrektorom placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.

„2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występują:
1) dla dyrektorów szkół – Naczelnik Wydziału Edukacji lub Zastępca Burmistrza,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR VIII/64/2011
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 3 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn
w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r.
Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Czorsztyn,
uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała ustala wymiar zajęć prowadzonych przez przedszkole publiczne bezpłatnie w zakresie
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar
zajęć realizowanych bezpłatnie.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) przedszkolu publicznym – należy przez to rozumieć
Gminne Przedszkole Publiczne w Kluszkowcach
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Kluszkowcach prowadzonego przez Gminę Czorsztyn.
3) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy
przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie w znaczeniu określonym w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
4) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w znaczeniu
określonym w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
§ 3. Przedszkole publiczne prowadzone przez gminę
Czorsztyn w zakresie realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,
przez 5 dni w tygodniu, w ustalonym okresie i czasie pracy
przedszkola w danym roku szkolnym.

§ 4.
1) Za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Czorsztyn w ramach realizowanych programów wychowawczo-dydaktycznych i opiekę
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa
w § 3 uchwały, przedszkole publiczne pobiera opłatę
w wysokości 2,40 zł (słownie: dwa złote 40/100) za
1 godzinę opieki lub realizacji tych zajęć.
2) Zakres świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem
a rodzicami (opiekunami prawnymi).
§ 5. W przypadku korzystania z przedszkola publicznego przez drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie przekraczającej kryterium dochodowego, o którym mowa w § 2 pkt
3 uchwały, opłata za 1 godzinę realizacji usług (zajęć)
przedszkola w zakresie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,56 zł pod warunkiem,
że rodzic dziecka przedstawi dyrektorowi wniosek o zastosowanie tej opłaty i złoży oświadczenie oraz niezbędne
dokumenty świadczące o trudnej sytuacji materialnej rodziny.
§ 6. Traci moc obowiązująca uchwała Nr XXIII/
149/08 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola
publicznego prowadzonego przez Gminę Czorsztyn.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Czorsztyn.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
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UCHWAŁA NR VII/88/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 pkt 4, art. 41 ust
1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.),
w związku z art.14 ust.5 i art.6 pkt 1 Ustawy z dnia
7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr
256, poz.2572 ze zm.), Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalonej odrębnymi przepisami obejmujące zgodnie z ich statu-

tami nauczanie, opiekę i wychowanie dzieci, są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia pełnione przez publiczne przedszkole samorządowe w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie,
obejmie koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka,
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2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne
uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
6) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybranych przez dziecko
zabaw, w sali lub na wolnym powietrzu na terenie
przedszkolnego placu zabaw,
7) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
8) pomoc dziecku podczas spożywania posiłków oraz
zapewnienie opieki w tym czasie.
2. Za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych,
określone w ust.1 ustala się opłatę w następującej
wysokości:
1) 1,30 zł za godzinę zajęć – za dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny na podstawie przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze
zm.), zwany dalej „zasiłkiem”,
2) 1,60 zł za godzinę zajęć– za dziecko, na które nie jest
pobierany zasiłek.
§ 3.
1. Opłata, o której mowa w § 2 w przypadku uczęszczania
do tego samego przedszkola rodzeństwa:
1) ulega obniżeniu za drugie dziecko na 0,90 zł za godzinę – na dziecko, na które pobierany jest zasiłek,
2) ulega obniżeniu za drugie dziecko na 1,10 zł za godzinę – na dziecko, na które nie jest pobierany zasiłek,
3) za trzecie i kolejne dziecko nie jest pobierana.

Poz. 3494,3495

2. Z opłaty, o której mowa w § 2 zwolnieni są rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci mają orzeczoną niepełnosprawność.
§ 4.
1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do
przedszkoli pokrywają pełny koszt wyżywienia dziecka.
Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów
uwzględniającej normy żywieniowe.
§ 5.
1. Opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się miesięcznie do
dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego.
2. Opłatę pobiera się za czas faktycznego korzystania przez
dziecko z zajęć określonych w § 2 ust. 1 uchwały.
§ 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych
przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami
( opiekunami prawnymi) a dyrektorem przedszkola.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/141/08 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
w Gminie Dąbrowa Tarnowska (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 270, poz. 1683 z dnia 29.04.2008 r.)
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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UCHWAŁA NR VII/65/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/222/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 90f. ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rada Gminy Dębno uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/222/2005 – stanowiącym Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Dębno wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „przy dochodach powyżej 80% do 100% ustalonej kwoty dochodu, wysokość
stypendium może wynieść 80% zasiłku rodzinnego ustalonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)”
2. § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: „W celu ustalenia wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie, do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy załączyć, odpowiednio do źródeł osiąganych dochodów, oświadczenie złożone pod rygorem odpo-

wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia:
1) o dochodach członków rodziny pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc
poprzedzający datę złożenia wniosku,
2) w sprawie pozostawania bez pracy i korzystania ze
świadczenia związanego z bezrobociem,
3) o wielkości rodzinnego gospodarstwa rolnego,
4) o korzystaniu przez rodzinę z pomocy społecznej
i otrzymywanych zasiłkach,
5) o pobieraniu emerytury lub renty i ich wysokości,
6) o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
7) o dochodach uzyskiwanych za granicą oraz innych
źródłach dochodów, a także wystąpienia zdarzenia
losowego lub istnienia szczególnej sytuacji rodzinnej
określonej w § 5 ust. 1.
3. Załącznik Nr 1 do Regulaminu – zawierający druk wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Dębno, określa
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się w brzmieniu stanowiącym załącznik
z
Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Dębno.

Poz. 3495

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/65/2011
Rady Gminy Dębno
z dnia 13 lipca 2011 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
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– 24300 –

Poz. 3495

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24301 –

Poz. 3495

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24302 –

Poz. 3495

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24303 –

Poz. 3495,3496

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
3495

3496
3496

UCHWAŁA NR VII/67/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212 z 27sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Dębno uchwala, co nan
stępuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2011
rok nr I/20/2011z dnia 27 stycznia 2011 roku, zwanej
dalej „Uchwałą” dokonuje się następujących zmian:
1. planie wydatków budżetu Gminy Dębno na 2011 rok,
określonych w § 2 Uchwały:
1. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu, jak poniżej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

Dział
600

Rozdział
60014

60016

60078

– 24304 –

Nazwa - rodzaj wydatku
Transport i Łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników
Drogi publiczne gminne
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej "Sufczyn nad Rzeką"
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Stabilizacja osuwisk

60095

854

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetow.
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 3496

Kwota w zł
78 165,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
7 165,00
7 165,00
7 065,00
7 025,00
40,00
100,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
83 665,00
12 665,00
12 565,00
12 525,00
40,00
100,00

71 000,00

1. 2 Zwiększa się wydatki budżetu, jak poniżej:
Dział
010

Rozdział
01078

Nazwa - rodzaj wydatku
Rolnictwo i łowiectwo
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kisielina w miejscowości Sufczyn dokumentacja techniczna

Kwota w zł
42 000,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394
600

75095

801
80101

Poz. 3496

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

60014

750

– 24305 –

29 000,00
29 000,00

w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Niedźwiedza projekt budowlany
Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29 000,00
29 000,00
29 000,00
7 165,00
7 165,00
7 165,00
7 065,00
7 025,00
40,00
100,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

83 665,00

A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE
1. 3 Plan wydatków budżetu z uwzględnieniem naniesionych zmian wynosi – 36 442 464,98 złotych; W tym:
1) Wydatki bieżące 29 819 816,98 złotych,
2) Wydatki majątkowe 6 622 648,00złotych.
2. 1 Zmniejsza się przychody budżetu określone
w § 4 ust. 1 Uchwały z tytułu zaciągniętych kre1 DOCHODY OGÓŁEM

12 665,00
12 565,00
12 525,00
40,00
100,00
-

71 000,00

dytów o kwotę 810 000,00 złotych; po zmianach
przychody budżetu wynoszą 6989 728,14 złotych,
oraz zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 810 000,00 złotych
do kwoty 1 480 609,00 złotych, według poniższej
specyfikacji:
30 933 345,84

2

WYDATKI OGÓŁEM

36 442 464,98

3
4

Wynik (1-2) - DEFICYT
PRZYCHODY BUDŻETU
Z CZEGO:
Kredyty § 9520
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 9500
ROZCHODY BUDŻETU
Z CZEGO:
spłata zaciągniętych pożyczek § 9920
spłata zaciągniętych kredytów § 9920

- 5 509 119,14
6 989 728,14

5

4 794 742,00
2 194 986,14
1 480 609,00
323 609,00
1 157 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24306 –

2. 2 Ustala się limit zobowiązań:
1) Z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów
w wysokości 4 794 742,00 złotych, z czego:
a) Na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 3 314 133,00 złotych
b) Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 480 609,00 złotych.
2. 3 Upoważnia się Wójta Gminy Dębno do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach
określonych limitami z ust. 2.2, z których obciąDz.

Rozdział

600
60014

Nazwa

Poz. 3496,3497

żenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
3. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Dębno w 2011 roku – załącznik Nr 1
do Uchwały.
- zmniejszenie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport
i łączność
Drogi
publiczne powiatowe

Z tego
Jednostki
Jednostki
sektora Fin.
z poza sektora
Publicznych
Fin. Publiczn.
29 000,00
29 000,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych - budowa chodników
Ogółem zmniejszenie dotacji
W tym:
- dotacje celowe
W tym:
- dotacje celowe inwestycyjne

29 000,00

29 000,00
29 000,00
29 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
3496

3497
3497

UCHWAŁA NR VII/70/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art. 212 z 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Dębno uchwala, co
następuje:
Dział Rozdział
010
01010

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2011
rok nr I/20/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zwanej
dalej „Uchwałą” dokonuje się następujących zmian:
1. w planie wydatków budżetu Gminy Dębno na 2011
rok, określonych w § 2 Uchwały:
1. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu, jak poniżej:

Nazwa - rodzaj wydatku
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno-Dębczak, Maszkienice - Biadoliny Szlacheckie rurociąg tłoczny wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej - etap I
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Kwota w zł
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00

180 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24307 –

Poz. 3497,3498

A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetow.
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

180 000,00

1. 2 Zwiększa się wydatki budżetu, jak poniżej:
Dział
710

Rozdział
71004

Nazwa - rodzaj wydatku
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota w zł
30 000,00
30 000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
801
Oświata i wychowanie
80195
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE
1. 3 Plan wydatków budżetu z uwzględnieniem naniesionych zmian wynosi – 36 442 464,98 złotych; W tym:
1) Wydatki bieżące 29 999 816,98 złotych,
2) Wydatki majątkowe 6 442 648,00 złotych.

30 000,00
30 000,00
30 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
150 000,00
30 000,00
-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
3497

3498
3498

UCHWAŁA NR X/58/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Drwinia.
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 ze zm) oraz art. 14
ust.5, w związku z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy w Drwini
uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24308 –

§ 1.
1. Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone
przez Gminę Drwinia w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową
wychowania przedszkolnego, zapewniając bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach
określonych w statutach przedszkoli.
3. Świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze przekraczające podstawę programową obejmują między
innymi realizację zadań w zakresie adaptacji dzieci
w środowisku przedszkolnym, rozwijanie zdolności
twórczych i wspieranie indywidualnych zainteresowań, zapewnienie fachowej opieki pedagogicznej,
organizowanie zajęć specjalistycznych, zajęcia sportowe, relaksacyjno – wyciszające oraz zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców.
4. Za korzystanie ze świadczeń przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drwinia w zakresie zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się opłatę miesięczną
w następującej wysokości:
1) za pobyt dzienny powyżej 5 do 7 godzin – 80,00
złotych (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie,
2) za pobyt dzienny powyżej 7 godzin – 90,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) miesięcznie.
5. Miesięczną wysokość opłaty ustalonej w ust.4 obniża
się odpowiednio do 50 % za drugie dziecko oraz
zwalnia się z opłaty trzecie i następne dziecko
z danej rodziny uczęszczające do przedszkola.
6. Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalana w oparciu
o deklarowaną przez rodziców (prawnych opiekunów) liczbę godzin pobytu dziennego dziecka
w przedszkolu i zakres świadczeń
7. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola
w trakcie trwania miesiąca, rodzic dziecka (opiekun
prawny) wnosi opłatę proporcjonalną liczoną od
dnia zapisania dziecka.
8. Szczegółowy zakres świadczeń, wysokość i terminy
wnoszenia opłat, w tym również za korzystanie ze
świadczeń przedszkola w okresie wakacyjnym określa
umowa cywilnoprawna zawierana na dany rok szkolny pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola.
§ 2. Rodzic (opiekun prawny) wnosi odpłatność za
wyżywienie dziecka kalkulowaną w przedszkolu. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola
wspólnie z Radą Rodziców, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy Drwinia. Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych, z których
są przygotowywane posiłki.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 4 6 oraz § 2 uzyskiwane z odpłatności za korzystanie
z przedszkola oraz za wyżywienie stanowią dochody
budżetu Gminy Drwinia.
3498

Poz. 3498

§ 4. Określa się następujące kryteria zwolnień z opłaty
miesięcznej za korzystanie ze świadczeń przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drwinia ustalonej w § 1 ust. 4
niniejszej uchwały:
1) za nieobecność dziecka w przedszkolu trwającą nieprzerwanie co najmniej 30 dni spowodowaną chorobą dziecka, po przedłożeniu stosownego zaświadczenia dyrektorowi przedszkola, do którego
dziecko uczęszcza, przysługuje zwolnienie z opłaty
miesięcznej, o której mowa w § 1, a jeżeli nieobecność ta trwa dłużej, to zwolnienie przysługuje
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za każdy dalszy dzień nieobecności. Obniżenie opłaty za pobyt
dziecka w przedszkolu jest rozliczane w kolejnym
miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola.
2) dzieci, za które koszt żywienia pokrywa Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini, po złożeniu
przez rodzica (prawnego opiekuna) pisemnego
wniosku wraz z decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini dotyczącą dożywiania
dziecka od pierwszego dnia miesiąca, jeżeli wniosek został złożony do 15 – dnia miesiąca lub od 1 –
dnia następnego miesiąca, jeżeli wniosek został
złożony po 15 – dniu miesiąca, na czas nie dłuższy
niż w decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini.
3) dzieci niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności, po złożeniu pisemnego wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka wraz z w/w orzeczeniem od 1 – dnia
miesiąca, jeżeli wniosek został złożony do 15 – dnia
miesiąca lub od 1 – dnia następnego miesiąca, jeżeli wniosek został złożony po 15 – dniu miesiąca,
na czas nie dłuższy niż określony w orzeczeniu.
§ 5. W uzasadnionych przypadkach z powodu bardzo trudnej sytuacji losowej rodziny dziecka, w szczególności: pożaru lub zalania domu / mieszkania, nagłej
ciężkiej choroby członka rodziny dziecka, nieszczęśliwego wypadku członka rodziny dziecka, śmierci rodzica
(prawnego opiekuna), Wójt Gminy Drwinia może zwolnić z opłaty określonej w § 1 po złożeniu pisemnego
wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora przedszkola, na czas
ściśle określony.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/136/08 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę
Drwinia (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 784, poz. 5623).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drwinia i dyrektorom przedszkoli.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY GRĘBOSZÓW
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gręboszów.
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 poźn. zm.) oraz art. 6
ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art.5c pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Gręboszów, zwane dalej ''przedszkolem”, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi
w czasie 5 godzin dziennie w zakresie obejmującym
zgodnie z jego statutem realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2) W chwili rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice lub opiekunowie prawni deklarują
korzystanie przez dziecko z zajęć przedszkola
w czasie ustalonym w ust. 1 lub w czasie przekraczającym ten wymiar.
§ 2.
1) Świadczenia przedszkola udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w § 1 ust. 1 są odpłatne.
2) Opłata, o której mowa w ust. 1 ma na celu sfinansowanie kosztów świadczeń przedszkola, obejmujących:
a) przygotowanie miejsca i warunków do zajęć
i zabawy, przygotowanie niezbędnych pomocy
dydaktycznych oraz opieka nauczyciela nad
dzieckiem w tym czasie oraz w czasie indywidualnie wybranych przez nie zabaw,
b) opieka podczas wypoczynku dziecka,
c) pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków,
d) organizowanie i nadzorowanie zajęć dziecka na
wolnym powietrzu oraz zapewnienie dziecku
bezpieczeństwa w tym czasie,

e) organizowanie i prowadzenie zajęć, gier i zabaw
umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości
szkolnej, wspierających jego rozwój i rozwijanie
zainteresowań.
f) dojrzałości szkolnej, wspierających jego rozwój
i rozwijanie zainteresowań.
§ 3. Za świadczenia przedszkola określone w § 2 ustala
się opłatę w wysokości 0,50 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
§ 4.
1) Opłaty określone w § 3 oblicza się z uwzględnieniem
zakresu świadczeń, indywidualnie na każde dziecko.
2) Opłaty pobiera się miesięcznie z góry do dnia 15-go
każdego miesiąca.
3) Pobrane opłaty rozlicza się do dnia 15-go każdego
następnego miesiąca.
§ 5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzin podstawy programowej, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych
przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za
świadczone usługi w tym czasie reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/175/2009 Rady
Gminy Gręboszów z dnia 28.09.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę
Gręboszów Przedszkolu Publicznym. (Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr.683 poz. 5125)
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gręboszów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał
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UCHWAŁA NR IX/52/2011
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „ Krasnoludki” w miejscowości Celiny gmina Iwanowice.
Działając na podstawie § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz ich sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami). Rada Gminy Iwanowice uchwala, co
następuje:

§ 1. Tworzy się Punkt Przedszkolny „Krasnoludki”
w miejscowości Celiny. Punkt będzie zorganizowany
w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego „Krasnoludki” w Celinach określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwanowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Edward Stopiński
Załącznik
do uchwały Nr IX/52/2011
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 29 czerwca 2011 r.
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „KRASNOLUDKI” w SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Św. Jana Bosko w Celinach
1. NAZWA PRZEDSZKOLA I MIEJSCE JEGO PROWADZENIA
1) Przedszkole prowadzone jest w formie „punktu
przedszkolnego” w oparciu o zastosowanie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
2) Punkt Przedszkolny, funkcjonować będzie pod
nazwą Krasnoludki i mieści się w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko – Celiny 155
3) Organ prowadzący: Wójt Gminy Iwanowice
2. CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
- CELE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:
1) Głównym celem punktu przedszkolnego jest:
- zapewnienie każdemu dziecku profesjonalnej
opieki z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa;
- wszechstronne wspomaganie indywidualnego
rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach rozwoju;
- wspomaganie rodziców/prawnych opiekunów
w wychowaniu dziecka;
- dbanie o dobro każdego dziecka;
- ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:
1) Zapewnienie fachowej opieki dzieciom w wieku
od 3 do 4 lat, z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
2) Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka poprzez
gry i zabawy:
- rozwój fizyczny:
- cechy fizyczne - sprawność ruchów - sprawność rąk - sprawność rysowania
- rozwój psychiczny:
- uwaga - pamięć - spostrzeganie wzrokowe spostrzeganie słuchowe - orientacja w otoczeniu - myślenie - liczenie - mowa - emocje
- rozwój społeczny
- kontakty z dziećmi
- wykorzystanie wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka poprzez rozwijanie
oraz stymulowanie ich aktywności w szczególności:
- aktywność społeczna, przyrodnicza, zdrowotna - aktywność językowa - aktywność
matematyczna - aktywność plastyczna
i techniczna - aktywność słuchowa i muzyczna - aktywność ruchowa
- zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz wyposażenia w pomoce dydak-

tyczne i niezbędny sprzęt dostosowany do
potrzeb dzieci, zgodny z obowiązującymi
normami, standardami, atestami oraz niezbędny do realizacji podstawy programowej
wychowania.
3) Określenie indywidualnych potrzeb każdego
dziecka i ich zaspokajanie.
4) Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań każdego dziecka.
5) Nabywanie przez dzieci kompetencji językowych
w zakresie języka ojczystego oraz dodatkowego
– języka angielskiego;
6) Możliwość przebywania dzieci w grupie rówieśniczej.
7) Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu
wyłapywania trudności oraz niezwłoczne ich
eliminowanie.
8) Dostosowywanie metod, form i treści nauczania do
możliwości psychofizycznych każdego dziecka.
9) Systematyczna współpraca z rodzicami/prawnymi
opiekunami oraz wspieranie ich w wychowaniu
dzieci.
3. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
1) Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez 10 miesięcy w roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę przez
5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku
- poniedziałek. środa, czwartek w godzinach
7.30 do 13.30
- wtorek, piątek w godzinach 7.30 do 12.30.
2) Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci od 3 do
4 lat.
3) Zajęcia wychowania przedszkolnego będą odbywać się w jednej grupie do 20 osób.
4) Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza
prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu
programów zatwierdzonych przez MEN.
5) Organizacja pracy w ciągu dnia określana jest na
podstawie ramowego rozkładu dnia, opracowanego przez nauczycieli.
6) Ramowy rozkład dnia określa godziny zajęć
punktu przedszkolnego, umieszczony jest na tablicy informacyjnej dla rodziców.
7) Punkt przedszkolny może w czasie trwania roku
szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną
w zależności od bieżących potrzeb.
8) Przedszkolny zestaw programów i podręczników
będzie obowiązywał co najmniej przez jeden rok
szkolny.
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4. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA
W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM
1) Terminy i sposoby przyjmowania dzieci do
punktu przedszkolnego są ustalane na dany rok
szkolny przez Organ Prowadzący. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane do punktu przedszkolnego przez cały rok.
2) Punkt przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci
w wieku od 3 do 4 lat (w ramach zajęć przedszkolnych).
3) W sytuacji, gdy liczba kandydatów do punkty
przedszkolnego przekracza ustaloną liczbę
miejsc, dyrektor placówki powołuje Komisję ds.
rekrutacji. Komisja ustala zasady i kryteria rekrutacji.
4) Bezpośrednio po zakończeniu naboru dzieci do
punktu przedszkolnego zostanie sporządzona lista dzieci przyjętych, a rodzice zostaną poinformowani.
5) Rodzice dziecka, które zostanie przyjęte do punktu przedszkolnego na nowy rok szkolny, zrezygnują z miejsca w placówce, są zobowiązani do
złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć we wrześniu.
6) Zanim dziecko rozpocznie uczęszczanie do punktu przedszkolnego rodzice są zobowiązani do
uzupełnienia karty dziecka, w celu uzyskania
przez placówkę wszystkich niezbędnych informacji dotyczących dziecka.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA
1) Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.
a) WYCHOWANKOWIE MAJĄ PRAWO DO:
1) Właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego
i opiekuńczo-wychowawczego,
z uwzględnieniem wszystkich zasad higieny
pracy umysłowej;
2) Indywidualnego procesu i tempa rozwoju;
3) Życzliwości oraz sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, pracujących
w placówce jak i rówieśników;
4) Bezpiecznych warunków pobytu w punkcie przedszkolnym, zaspakajania w miarę
możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych;
5) Interesujących zajęć rozwijających ich
umiejętności, zainteresowania;
6) Wzmacniania oraz podkreślania ich mocnych stron;
7) Wyboru zabawy i zabawek oraz towarzyszy zabaw;
b) WYCHOWANKOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:
1. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach;
2. Przestrzegania zasad higieny, przestrzegania czystości, odkładania na miejsce
zabawek;
3. Traktowania z szacunkiem, życzliwością
i sympatią wszystkich osób, zarówno
rówieśników jak i dorosłych;
- W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez
zgody rodziców/ prawnych opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka;
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- Organ prowadzący punkt przedszkolny jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, natomiast
rodzice ubezpieczają dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków u Organu prowadzącego;
- Do punktu przedszkolnego będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe z uwagi na bezpieczeństwo
pozostałych dzieci;
1) Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków
punktu w przypadku, gdy:
- informacje, które rodzic przekazał placówce na karcie
zgłoszeniowej okazały się nie zgodne z prawdą;
- zachowanie danego dziecka będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci;
- dziecko nagminnie nie przestrzegało obowiązków
zawartych w punkcie „Obowiązki wychowanków;
- dziecko będzie przyprowadzane z oznakami choroby
pomimo uwag nauczyciela do rodzica/prawnego
opiekuna;
- nie będzie żadnej współpracy między rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych;
- dziecko uczęszcza nieregularnie do punktu przedszkolnego, oraz w przypadku gdy rodzic/prawny
opiekun nie zgłosi przyczyny nieobecności dziecka przez okres 14dni;
- rodzic ma możliwość odwołania się od decyzji dyrektora, do osoby prowadzącej, w terminie7 dni od
wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola.
6. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
W CZASIE ZAJĘĆ:
1) Organ Prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim dzieciom profesjonalnej opieki
z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa
w czasie pobytu dziecka w placówce oraz podczas
zorganizowanych wycieczek czy spacerów.
2) Za opiekę i bezpieczeństwo odpowiedzialny jest
bezpośrednio wychowawca grupy, który organizuje im zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,
zgodnie z programem oraz miesięcznym planem zajęć.
3) Wychowawca grupy dopiero po przyjściu kolejnego nauczyciela i poinformowaniu go o wszystkich sprawach dotyczących dzieci może opuścić
grupę.
4) Może się zdarzyć, że nauczyciel będzie musiał
opuścić grupę, lecz na ten moment zobowiązany jest zapewnić dzieciom opiekę.
5) Nauczyciele mają obowiązek obserwowania
dzieci oraz udzielania im pomocy, w sytuacji,
gdy ta pomoc jest niezbędna oraz do powiadomienia dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów o wypadku lub niepokojących symptomach choroby. Rodzic powinien wówczas niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.
6) W nagłych sytuacjach pracownicy punktu przedszkolnego, bez względu na zakres ich czynności
służbowych są zobowiązani w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo wszystkim wychowankom placówki.
7) Rodzice/prawni opiekunowie powinni ubezpieczyć dziecko od nieszczęśliwych wypadków.
7. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA
I ODBIERANIE ICH PO ZAJĘCIACH, ZAPEWNIAJĄCE PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
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1) Punkt przedszkolny jest otwarty: poniedziałek,
środa, czwartek w godz. od 7.30 do 13.30 oraz
wtorek, piątek w godzinach: od 7.30 do 12.35.
od godz. 7.30 do 8.00 dyrektor Szkoły zapewnia
opiekę świetlicową
2) Rodzice/prawni opiekunowie bądź osoby upoważnione przyprowadzają dzieci do punktu
przedszkolnego lub dowożone są autobusem
szkolnym do godziny 8.00, a odbierają do godziny 13.30
3) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci w innych godzinach niż podane w punkcie 2 rodzice/prawni
opiekunowie powinni wcześniej ustalić indywidualnie z wychowawcą grupy.
4) Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko do przedszkola
i oddają je pod opiekę wychowawczyni grupy
lub osobie pełniącej dyżur na korytarzu. Nie ma
możliwości pozostawienia dziecka przed budynkiem placówki.
5) W sytuacji, gdy dziecko wykaże oznaki choroby
przebywając w placówce rodzice zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie i zobowiązani do odebrania dziecka z przedszkola.
6) W sytuacji zagrożenia życia dziecka każda osoba
pracująca w punkcie przedszkolnym ma obowiązek wezwać karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarską oraz niezwłocznie poinformować rodziców/prawnych opiekunów o danej
sytuacji. Nauczyciel lub inna osoba pozostaje
z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
7) Odebrać dziecko z punktu przedszkolnego oraz
przystanku szkolnego mogą:
- rodzice/prawni opiekunowie,
- osoby upoważnione;
8) Rodzice mają obowiązek powiadomić punkt
przedszkolny o czasie nieobecności dziecka
w placówce.
8. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH:
- Organ prowadzący punkt przedszkolny organizuje
różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, które mają
na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności
każdego dziecka. Zajęcia dodatkowe są ujęte
w planie rocznym, lecz mogą ulegać zmianie,
natomiast rodzice mogą dokonywać wyboru zajęć, na które chcą aby ich dziecko uczęszczało.
- W pierwszym roku działalności punktu przedszkolnego przewidziane są zajęcia dodatkowe
w postaci: j. angielski, logopedia, rytmika, religia
9. TERMINY PRZERW W PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
1) Rok szkolny rozpoczyna się z dniem pierwszego
września każdego roku, a kończy z dniem zakończenia roku szkolnego.
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2) Punkt czynny jest przez 10 miesięcy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, które zostaną dokładnie podane na początku każdego roku
szkolnego.
10. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH
ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU;
- Współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami:
1) Sposoby i formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami są na początku
każdego roku planowane i wdrażane do planu punktu przedszkolnego.
2) Propozycje współpracy z rodzicami to przede
wszystkim organizowanie dla nich:
- zebrań, na których uzyskają odpowiedzi na
wszystkie pytania dotyczące programu nauczania realizowanego w punkcie przedszkolnym, form wychowania, informacji
dotyczących ich dziecka (jego rozwoju, zainteresowania);
- pogadanek ze specjalistami na temat
zdrowia ich dzieci;
- proponowanie różnego rodzaju zadań,
m.in. pomoc w organizowaniu wycieczek, imprez klasowych;
3) Nauczyciel grupy ma za zadanie realizować
ustalony z dyrektorem program nauczania.
4) Nauczyciel ma za zadanie zapewnić wszystkim dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć
dydaktyczno –wychowawczych.
5) Nauczyciel ma za zadanie dostosować indywidualnie do każdego dziecka odpowiednie
formy wychowania.
6) Nauczyciel ma za zadanie obserwować dzieci
i dla każdego z osobna prowadzić dokumentację związaną z jego rozwojem. Taka obserwacja ma na celu określenie stopnia rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach.
7) Nauczyciel ma za zadanie nawiązać współpracę z instytucji wspierającymi wszechstronny rozwój dziecka to m.in.:
- współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w zakresie badań profilaktycznych;
- współpraca z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną;
- oraz innymi zgodnie z bieżącymi potrzebami.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Punkt przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński
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UCHWAŁA NR IX/54/2011
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 5a ust. 2
pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991roku o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy
Iwanowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) przedszkole specjalne,
c) przedszkole integracyjne,
d) przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
e) przedszkole z oddziałami specjalnymi,
f) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
g) punkt przedszkolny.
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
§ 2.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Iwanowice
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego przedszkola ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola.
§ 3.
1. Rodzice ponoszą odpłatność za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Obejmują one:
1) Zajęcia opiekuńczo wychowawcze wspierające
prawidłowy rozwój dziecka dostosowane do
wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu.
2) Zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.
3) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
4) Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny
i psychofizyczny dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz
umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
2. Opłatę za świadczenia w § 3 ust. 1 przekraczające
czas, o którym mowa w § 2 ust. 1 ustala się
w następującej wysokości.
1) za pierwszą godzinę w wysokości 3 zł,
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2) za drugą godzinę w wysokości 2 zł,
3) za trzecią godzinę w wysokości 1 zł,
4) za czwarta godzinę w wysokości 1 zł.
3. Miesięczna wysokość opłat ustalana jest jako iloczyn
stawki godzinowej o której mowa w ust. 2 deklarowanej przez rodzica liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas określony w § 2 ust. 1
oraz liczby dni w danym miesiącu.
4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje
lub więcej dzieci z jednej rodziny na pisemny
wniosek rodzica skierowany do dyrektora przedszkola opłatę określoną w § 3 ust. 2 obniża się
0 25 % za drugie i każde kolejne dziecko.
§ 4.
1. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie dziecka,
kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów
żywnościowych przeznaczonych do przygotowania
posiłków.
§ 5.
1. Opłaty, o których mowa w § 3 ust 2 oraz § 5 ust. 1
należy wnosić do dnia 25 każdego miesiąca.
§ 6.
1. Opłaty, o których mowa w § 3 ust 2 nie obejmują
zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.
§ 7.
1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania
opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicem a dyrektorem przedszkola.
§ 8.
1. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/287/09 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym.
§ 9.
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Iwanowice.
§ 10.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011roku.
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Edward Stopiński
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UCHWAŁA NR VI/38/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie: opłat za świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych w Gminie Kamienica.
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 późn. zm.) art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Kamienica uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia publicznych Przedszkoli Samorządowych w Gminie Kamienica w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Świadczenia publicznych przedszkoli realizowane w czasie
przekraczającym podstawę programową obejmują następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:
1) wspomagające adaptację dziecka w środowisku
przedszkolnym,
2) rozwijające zdolności twórcze i wspierające indywidualne zainteresowania,
3) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
4) zajęcia specjalistyczne,
5) gry i zabawy relaksacyjno-wyciszające dostosowane do wieku i możliwości dziecka
2. Ustala się opłatę za świadczenia o których mowa
w ust. 1 w następującej wysokości:
1) pobyt dzienny powyżej 5-7 godzin-60 (słownie:
sześćdziesiąt złotych)
2) pobyt dzienny powyżej 7-8 godzin-80 (słownie
osiemdziesiąt złotych)
3. Dla rodziców posyłających do przedszkola więcej niż
jedno dziecko opłata za drugie i kolejne dziecko
wynosi 70% opłaty określonej w § 2 ust. 2.
4. Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalana w oparciu
o deklarowaną przez rodziców (prawnych opiekunów) liczbę godzin pobytu dziennego dziecka
w przedszkolu.
5. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkola określa umowa cywilno-prawna zawierana
na dany rok szkolny pomiędzy rodzicem (prawnym
opiekunem) a dyrektorem przedszkola.
6. Opłaty o których mowa w § 2 ust. 2 nie obejmują
zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.
§ 3. Opłaty z tytułu wyżywienia są pobierane wg
stawek żywieniowych ustalonych przez dyrektora przedszkola wspólnie z Radą Rodziców, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kamienica.
3502

§ 4.
1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały dokonywane są w terminie do 25 dnia każdego
miesiąca za miesiąc bieżący, przy czym w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata nie
podlega zwrotowi.
2. Opłaty, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały są
dokonywane w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, przy czym w przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega
odpisowi proporcjonalnie do ilości dni tych nieobecności.
§ 5. Określa się następujące kryteria zwolnień
z opłaty miesięcznej, o której mowa w § 2 niniejszej
uchwały:
1) Za nieobecność dziecka w przedszkolu trwająca nieprzerwanie co najmniej 30 dni, spowodowana chorobą dziecka, po przedłożeniu stosownego zaświadczenia dyrektorowi przedszkola, jeżeli nieobecność ta trwa dłużej to zwolnienie przysługuje
w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za każdy dzień
nieobecności. Obniżenie opłaty jest rozliczane
w kolejnym miesiącu uczęszczania dziecka do
przedszkola.
2) W uzasadnionych przypadkach z powodu bardzo
trudnej sytuacji losowej rodziny dziecka, w szczególności: pożaru lub zalania domu, nagłej, ciężkiej
choroby członka rodziny dziecka, śmierci rodzica
(prawnego opiekuna) Wójt Gminy może zwolnić
z opłaty po złożeniu pisemnego wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna), po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora przedszkola na czas ściśle
określony.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII /43/07 Rady Gminy
Kamienica z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia
zasad, wysokości odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Kamienica.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom przedszkoli na terenie Gminy
Kamienica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Kuchnia
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UCHWAŁA NR VIII46/11
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
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 późn. zm.) oraz art.
33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45,
poz. 235) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w wysokości

10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Doniec
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UCHWAŁA NR V/52/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Gminę Koszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt.1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy
Koszyce, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/17/2010 Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce zmienia się § 3 ust. 1,
który otrzymuje brzmienie:
"§ 3

podstawę programową wychowania przedszkolnego ustalone w §2 w wysokości 9% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z 2004 r. z późn. zm.)”
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

1. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez
dziecko z dodatkowych świadczeń udzielanych
przez przedszkole w zakresie wykraczającym poza

Przewodniczący
Tadeusz Nawrot
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UCHWAŁA NR VII/54/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
w Zespole Szkół w Kościelisku prowadzonym przez Gminę Kościelisko
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 późniejszymi zmianami),
oraz art. 67a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Kościelisko uchwala, co następuje:

§ 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
w Zespole Szkół w Kościelisku, zwanej dalej “szkołą”
uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły,
2) pracownicy szkoły,
3) dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola
w Kościelisku,
4) pracownicy Publicznego Przedszkola w Kościelisku.

Dziennik Urzędowy
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§ 2.
1. Za korzystanie ze stołówki w szkole pobiera się miesięczną opłatę.
2. Wysokość miesięcznej opłaty jest równa iloczynowi
dni pracy szkoły w miesiącu i dziennej stawki opłaty ustalonej dla wydawanych posiłków.
3. Dzienna stawka opłaty dla uczniów szkoły, pracowników szkoły oraz pracowników Publicznego Przedszkola w Kościelisku wynosi:
1) 4,50 zł – za obiad tj. zupa i drugie danie,
2) 1,00 zł – za zupę,
3) 3,50 zł – za drugie danie.
4. Dzienna stawka opłaty dla dzieci Publicznego Przedszkola wynosi:
1) 2,00 zł – za śniadanie,
2) 3,00 zł – za obiad,
3) 1,00 zł – za podwieczorek,
4) 6,00 zł – za całodzienne wyżywienie tj. śniadanie,
obiad i podwieczorek.
§ 3.
1. Korzystający ze stołówki wnoszą opłaty nie później niż
do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Opłaty za obiady od uczniów szkoły, pracowników
szkoły i pracowników Publicznego Przedszkola pobiera dyrektor szkoły za pokwitowaniem i odpro-

Poz. 3505,3506

wadza je na konto bankowe dochodów budżetu
Gminy.
3. Opłaty za obiady od dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola pobierane są wraz z opłatą
za przedszkole.
§ 4.
1. W przypadku nieobecności uczniów szkoły, pracowników szkoły i pracowników Publicznego Przedszkola
korzystających ze stołówki, dyrektor szkoły pomniejsza opłatę w kolejnym miesiącu o należności
za dni nieobecności z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przy ustaleniu dni nieobecności nie uwzględnia się
dnia zgłoszenia nieobecności.
3. Oświadczenie o planowanej nieobecności, o której
mowa w ust.1, odbiera dyrektor szkoły lub wychowawca klasy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kościelisko.
§ 6. Traci moc uchwała nr XIX/117/08 Rady Gminy
Kościelisko z dnia 31 marca 2008 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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UCHWAŁA NR VII/55/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu
w Kościelisku prowadzonym przez Gminę Kościelisko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kościelisko uchwala,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Kościelisku prowadzone przez Gminę Kościelisko.
§ 2. Publiczne Przedszkole w Kościelisku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko, realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
od godziny 800 do godziny 1300 - tj. 5 godzin dziennie.
§ 3.
1. Za świadczenia Przedszkola, określone w ust. 2, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę za 1 godzinę
świadczenia przedszkola w wysokości 1,50 zł. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia. Szczegółowa kalkulacja kosztów za 1 godzi-

nę świadczenia znajduje się w załączniku 1 do niniejszej uchwały.
2. Opłata za przedszkole, o której mowa w § 3 ust. 1
obejmuje usługi opiekuńczo-wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego, w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie
obejmują w szczególności:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej określonej w ust. 1 oraz zadeklarowanej
przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas realizacji podstawy programowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24317 –

4. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze określi
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.
5. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 obniża się o 20%
za drugie dziecko; o 30% za trzecie dziecko, o 30%
za każde następne dziecko danej rodziny, uczęszczające do przedszkola.
6. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż
przedszkole podmioty.
§ 4. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego
do przedszkola zobowiązani są (z uwzględnieniem § 2)
do ponoszenia:
a) odpłatności za świadczenia określone w § 3
b) odpłatności za posiłki w wysokości ustalonej przez
Radę Gminy Kościelisko.
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dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
§ 6.
1. Opłata za przedszkole określona w §3 ust. 1 oraz opłata
za żywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania nieobecności, na zasadach
określonych w umowie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kościelisko
§ 8. Traci moc uchwała nr XVII/125/04 z dnia
30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za przedszkole.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gmina Kościelisko
Roman Krupa

§ 5. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie
do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten

Załącznik
do uchwały Nr VII/55/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Szczegółowa kalkulacja kosztów za 1 godzinę świadczeń i usług realizowanych odpłatnie
w Publicznym Przedszkolu w Kościelisku.
Koszt 1 godziny pracy nauczyciela zatrudnionego
i prowadzącego zajęcia w Publicznym Przedszkolu
w Kościelisku od września 2011 r. skalkulowano w następujący sposób:
Miesięczny koszt zatrudnienia nauczyciela wynosi:
- 3.167,80 zł – wynagrodzenie brutto obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze 2.246,00 + stażowy 20% (449,20 zł)
+ dodatek wiejski 10% (224,60) + 168,00 zł (dodatek
mieszkaniowy) + 80,00 zł (wychowawstwo)
- 504,63 zł – składki ZUS płacone przez pracodawcę
15,93%

- 77,61 zł - składki na FP płacone przez pracodawcę 2,45%
Razem: 3.750,04 zł – koszt zatrudnienia nauczyciela
ponoszony przez
3.750,04 zł / 100 h (4 tygodnie*25h dydaktycznych) /
25 dzieci (liczba dzieci w oddziale) = 1,50 zł
Koszt jednej godziny prowadzenia zajęć jest niezależny
od rodzaju prowadzonych zajęć dydaktycznych przez
nauczyciela.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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UCHWAŁA NR VII/56/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych
w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje
§ 1. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin może występować tylko wyjątkowo, w przypadku gdy nie ma

możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela i wyłącznie
pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do prowadzenia zajęć.
§ 2.
1. Nauczycielom realizującym etat łączony tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze
godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycz-
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nych, wychowawczych i opiekuńczych według
wzoru: W = (X1 + X2) : [(X1 : Y1) + (X2 : Y2)] gdzie:
X1, X2 – oznacza ilości godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu
organizacyjnym szkoły; Y1, Y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określona dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta
Nauczyciela. Ustalony wynik ułamkowy należy zaokrąglić do pełnych godzin tj.:
- poniżej 0,5 w dół;
- powyżej 0,5 w górę.
2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum
stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie
z art. 35 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela.
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3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela pedagoga, nauczyciela logopedy
i nauczyciela psychologa wynosi 20 godzin tygodniowo.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kościelisko
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Kościelisko Roman Krupa
Załącznik
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 czerwca 2011 r.

1. Przykładowy sposób naliczenia pensum:
1) nauczyciel realizuje łącznie 27 godziny, w tym
6 godzin według pensum 18 godzinnego i 21 godzin według pensum 26 godzinnego:

2) nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym
9 godzin według pensum 18 godzinnego i 11 godzin według pensum 22 godzinnego:
X1 = 9
X2 = 11
Y1 = 18
Y2 = 22

X1 = 6
X2 = 21
Y1 = 18
Y2 = 26

W= (9+11):[(9/11)+(18/22)] = 20:(0,5+0,5) = 20:1 = 20
W= (6+21):[(6/18)+(21/26)] = 27:(0,33+0,81) = 27:1,14 = 23,68
Z powyższego obliczenia wynika, że 1 etat stanowi
23,68 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin 24 godziny, pozostaje 3 godziny stanowiące godziny ponadwymiarowe.

Z powyższego obliczenia wynika, że 1 etat stanowi
20 godzin, brak godzin ponadwymiarowych.
Przewodniczący Rady Kościelisko Roman Krupa
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UCHWAŁA NR XI/52/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 września 2009 r.
w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce
z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 1 pkt 1 i § 5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. Zmienić §1 Uchwały Nr XXXV/48/2009 Rady
Gminy Kozłów z dnia 10 września 2009r. w sprawie
utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z późniejszymi zmianami w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: „ Punkty Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
w Przybysławicach i Kamionce stają się Punktami

Przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowościach Przybysławice i Kamionka”
§ 2. Zmienić Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/
48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 września 2009
roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych
przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z późniejszymi zmianami w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Romanek
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Załącznik
do uchwały Nr XI/52/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 czerwca 2011 r.

ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 1. Punkty Przedszkolne przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Kozłowie w miejscowościach Przybysławice
i Kamionka działają na podstawie Rozporządzenia MEN
z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ).
§ 2. Nazwa punktu i miejsce jego prowadzenia:
1. Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie brzmi:
„Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Kozłowie”.
1a) Miejsce prowadzenia punktu przedszkolnego Przybysławice 60, 32-241 Kozłów.
2. Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie brzmi:
„Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Kozłowie”.
2a) Miejsce prowadzenia punktu przedszkolnego Kamionka 24a, 32-241 Kozłów.”
§ 3. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego:
1) Zapewnia opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo
2) Tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie
"gotowości szkolnej".
3) Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci, zgodnie z ich
wrodzonym potencjałem i możliwościami w realizacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym
i przyrodniczym.
4) Otacza szczególną opieką dzieci niepełnosprawne.
5) Zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
6) Pomaga dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi
rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
7) Prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego
środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze
współczesną wiedzą pedagogiczną.
§ 4.
1. Zajęcia prowadzone są w ciągu 5 dni tygodnia do
8 godzin dziennie.
2. Liczba dzieci w jednej grupie wynosi do 25.
3. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci
w wieku 3-5 lat.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają:
a) dzieci z rodzin patologicznych,
b) dzieci wychowywane przez samotną matkę/samotnego ojca,
c) dzieci z rodzin biednych, które korzystają z GOPS,
d) dzieci z rodzin, które pobierają zasiłek rodzinny.
§ 5.
1. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają
prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego, zgodnie
z ich rozwojem psychofizycznym,
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
3) życzliwego, podmiotowego traktowania,
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,
6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",
7) poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej,
8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć
w różnych formach działalności,
10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu
własnego "Ja",
11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.
2. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają
obowiązek:
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,
2) szanowanie odrębności każdego kolegi,
3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
4) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej
własności,
5) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
7) kulturalne zwracanie się do innych; używanie
form grzecznościowych,
8) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki,
zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
9) pomaganie słabszym kolegom.
3. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:
1) nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz
pierwszy do punktu przedszkolnego bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni,
2) nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka
w punkcie przedszkolnym trwającej 1 miesiąc.
§ 6. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje
nauczyciel.
§ 7.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci, bądź
wskazania osób przez nich upoważnionych do odbioru, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. W przypadku zorganizowanego dowozu dzieci do
punktu przedszkolnego i z powrotem rodzice
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(prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z wyznaczonego punktu zbornego, bądź wskazania osób
przez nich upoważnionych do odbioru dzieci
z wyznaczonego punktu zbornego, zapewniających
dziecku pełne bezpieczeństwo.
§ 8. W punktach mogą być organizowane nieodpłatnie dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres
podstawy programowej, zgodnie z zainteresowaniami
i potrzebami dzieci.
§ 9. Zajęcia w punktach będą odbywały się przez
cały rok również w okresie wakacji i ferii zimowych,
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
§ 10. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Punktu Przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
1) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi
opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
2) organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczny w oparciu o podstawy
programowe,
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3) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego
zdolności i zainteresowań,
4) zachowywać właściwą jakość pracy wychowawczodydaktycznej poprzez: realizację wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w punkcie, opracowanie dziennego rozkładu zajęć, systematyczne
diagnozowanie zdobytej przez dzieci wiedzy i umiejętności, prowadzenie obserwacji pedagogicznych
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych wychowanków i dokumentowanie
tych obserwacji,
5) przeprowadzać w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez
dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
6) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę
zdrowotną,
7) dokumentować w dzienniku zajęć punktu przebieg
działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR VIII/60/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn zm.) oraz
art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, późn. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Lipinki
uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę
Lipinki, zwane w treści niniejszej uchwały „przedszkolami" realizują programy wychowania przedszkolnego
uwzględniające co najmniej podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie :
- od godziny 7. 30 do godziny 12.30 w gminnych przedszkolach oraz od godziny 8.00 do godziny 13.00 w szkołach podstawowych - 5 godzin dziennie .
§ 2.
1. Za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ustala się opłatę
miesięczną od jednego dziecka w wysokości:
a) w Gminnym Przedszkolu w Krygu :
1) 35,00 zł - dla przebywających w przedszkolu
do 6 godz. dziennie,
2) 45,00 zł - dla przebywających w przedszkolu
do 7 godz. dziennie,
3) 55,00 zł - dla przebywających w przedszkolu
powyżej 7 godz. dziennie.

b) w Gminnym Przedszkolu w Lipinkach:
1) 1,00 zł - dla przebywających w przedszkolu
do 6 godz. dziennie,
2) 2,00 zł - dla przebywających w przedszkolu
do 7 godz. dziennie,
3) 5,00 zł - dla przebywających w przedszkolu
powyżej 7 godz. dziennie.
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających,
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów,
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w § 1.
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§ 3.
1. Określona w § 2 stawka odpłatności waloryzowana
będzie w okresach rocznych, w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od
dnia 1 marca 2012 r.
§ 4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są, z uwzględnieniem § 1, do ponoszenia odpłatności za:
1) świadczenia określone w § 2,
2) posiłki, w wysokości ustalonej w przedszkolu przez
dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy Lipinki.
§ 5.
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub
planowanej przyszłej nieobecności dłuższej niż
14 dni, rodzic (opiekun prawny) może wnieść, odpowiednio o zwrot lub zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia, w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji.
2. Stawkę dzienną dla celu zwrotu w przypadku nieobecności, oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej określonej w § 2 i liczby 30.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych.
§ 6.

Poz. 3509,3510

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziecko
może być okresowo zwolnione z opłaty - w części
lub w całości.
2. Zwolnienia dokonuje Wójt Gminy Lipinki na umotywowany wniosek dyrektora przedszkola lub rodziców (opiekunów prawnych) dziecka po zasięgnięciu opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Dla Gminnego Przedszkola w Lipinkach nie przewiduje się zwolnienia z opłaty.
§ 7. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty określa umowa cywilno - prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 8. Traci moc:
1).Uchwała Nr XII/70/03 Rady Gminy Lipinki z dnia
21 października 2003 r. w sprawie opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Krygu,
2). § 3 Uchwały Nr XIII/105/08 Rady Gminy Lipinki z dnia
15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez
Gminę Lipinki oraz wysokości opłat wnoszonych
przez uczniów i wychowanków za korzystanie z posiłków.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Lipinki.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
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UCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2006 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858
z późn. zm.) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę
dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę stanowiących własność komunalną Gminy
Liszki dla wszystkich odbiorców za 1 m3 wody
w wysokości 3,23 zł netto + podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Zatwierdza się taryfę zbiorowego odprowadzania
ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń
kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną Gminy Liszki:
- dla osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych, gdzie woda nie bierze udziału
w procesie technologicznym lub produkcyjnym,

odprowadzających ścieki o jakości ścieków bytowo-socjalnych, za 1 m3 ścieków w wysokości
4,34 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dla podmiotów gospodarczych, gdzie woda bierze udział w procesie technologicznym lub produkcyjnym i odprowadzających ścieki o jakości
nie przekraczającej wartości określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały, za 1 m3 ścieków
w wysokości 6,51 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za
okres rozliczeniowy od wodomierza w wysokości
1 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Zatwierdza się opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego
przez odbiorcę usług w wysokości 100 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§ 2.
1. Za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje podwyższone opłaty. Zatwierdza się stawkę opłaty za 1m3 ścieków
przemysłowych, technologicznych, poprodukcyjnych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej w przypadku przekroczenia jednego z parametrów zanieczyszczeń w wysokości zł netto:
Opłata za
1 m3ścieków
o przekroczonych
wartościach
[netto zł/m3]
9,43
12,34
18,16
23,98
29,81
35,63
58,91

BZT5

ChZT

Azot
ogólny

Azot
amonowy

Fosfor
ogólny

Zawiesina
ogólna

[mg
O2/dm³]
411-614
615-819
820-1229
1230-1639
1640-2049
2050-2460
&gt;2460

[mg
O2/dm³]
771-1154
1155-1539
1540-2309
2310-3079
3080-3849
3850-4619
&gt;4620

[mg
N/dm3]
81-119
120-159
160-239
240-319
320-399
400-480
&gt;480

[mg
NNH4/dm3]
51-74
75-99
100-149
150-199
200-249
250-300
&gt;300

[mg
P/dm3]
16-22
23-29
30-44
45-59
60-74
75-90
&gt;90

[mg/dm3]

Substancje
ekstrahujące się
eterem
naftowym
[mg/dm3]

451-674
675-899
900-1349
1350-1799
1800-2249
2250-2700
&gt;2700

31-44
45-59
60-89
90-119
120-149
150-180
&gt;180

W przypadku przekroczenia kilku z wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały parametrów będzie
naliczana stawka za najwyższe kwotowo przekroczenie
jednego z ww. wskaźników.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki.

2. Do powyższych opłat doliczany jest podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Liszki Nr LI/
508/2010 z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 5. Taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Liszki.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik
do uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 25 lipca 2011 r.

Maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych odprowadzanych do gminnej
oczyszczalni ścieków w Piekarach
1. Maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych i odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków w Piekarach:
BZT5 ≤ 410 [mg O2/dm³]
ChZT ≤ 770 [mgO2/dm³]
N og ≤ 80 [mg N/dm]
N amonowy ≤ 50 [mg NNH4/dm]
P og ≤ 15 [mg P/dm]
Zaw. og. ≤ 450 [mg/dm³]
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym ≤ 30
[mg/dm³]

2. Pozostałe parametry zanieczyszczeń nie mogą być
wyższe niż określone w Rozporządzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.
z 2006 r., Nr 136, poz. 964).
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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UCHWAŁA NR VIII/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
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oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala,
co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Maków Podhalański w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,poz.17) są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Opłacie podlegają świadczenia wykraczające
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie, które obejmują:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój
psychofizyczny dziecka,
2) gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające
zainteresowania otaczającym światem,
3) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
4) zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne,
teatralne, twórcze i inne,
§ 3.
1. Za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się opłatę miesięczną od jednego dziecka w wysokości odpowiadającej:
1) 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla przebywających w przedszkolu do 7 godzin dziennie,
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2) 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla
przebywających w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie,
2. Opłaty o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez
rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2 nie podlega zwrotowi.
4. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje opłaty za
wyżywienie dziecka.
§ 4. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za
świadczenia opiekuńczo-wychowawcze świadczone
przez przedszkola, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem placówki, a rodzicami (opiekunami prawnymi).
§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/54/07 Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie wysokości opłat w Przedszkolach Samorządowych w Gminie Maków Podhalański.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania
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UCHWAŁA NR XI/117/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Mszana Dolna.
Na podstawie art. 6 , ust. 1 , pkt 2 , art. 14, ust. 5, pkt 1
i art. 67a, w związku z art. 5c, pkt 1 Ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.:
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7,
ust. 1, pkt 8, art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
oraz art. 4 , ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku: Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Mszana Dolna, zwane dalej „przedszkolami”, tj. nauczanie, wychowanie
i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r.: Nr 4,
poz. 17, z późniejszymi zmianami) realizowane są

bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie,
określonych w statutach przedszkoli, w dniach pracy
przedszkoli.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola.
§ 2. Za świadczenia przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Mszana Dolna, które przekraczają podstawę programową wychowania przedszkolnego i limit
godzin, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmujące koszty
opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka,
ustalana jest odpłatność, a w szczególności za:
1) gry i zabawy edukacyjne i ruchowe wspomagające
rozwój umysłowy, psychofizyczny, emocjonalny
i społeczny dziecka,
2) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne,
ruchowe, komputerowe, matematyczne, techniczne, sportowe i inne rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia dzieci oraz zaspakajające ich potrzeby
aktywności i zainteresowania otaczającym światem
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– dostosowane do możliwości organizacyjnych
i bazowych przedszkoli,
3) czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higieną osobistą, samoobsługą, spożywaniem posiłków
oraz z zasadami bezpieczeństwa,
4) realizację programów dodatkowych proponowanych
przez władze oświatowe oraz autorskich programów własnych przedszkoli i innowacji pedagogicznych,
5) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach,
przeglądach, imprezach, uroczystościach, itp.,
6) zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
7) gimnastykę rozwojową, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze,
8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne umożliwiające
dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
9) opiekę nad dziećmi z elementami integracji, ćwiczeń
ogólnorozwojowych, muzykoterapii,
10) gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu , np. spacery czy wycieczki,
11) zajęcia opiekuńcze oraz inne wynikające z potrzeb
i inwencji dzieci,
12) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem.
§ 3.
1. Wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa
w § 2, w przypadku korzystania przez dziecko ze
świadczeń realizowanych w wymiarze do czterech
godzin dziennie przekraczających czas realizacji
podstawy programowej wynosi 150,00 złotych
miesięcznie.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 zwiększa się
o 5,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń , o których mowa
w § 2 w wymiarze przekraczającym cztery godziny
dziennie.
3. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola
wnosi się za bieżący miesiąc, w terminie do dnia
10 każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku gdy ten dzień przypada w dzień wolny od
pracy przedszkola, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień roboczy.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów
wyżywienia dziecka oraz kosztów dodatkowych zajęć i świadczeń prowadzonych na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych przez inne podmioty
niż przedszkole.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodu
bardzo trudnej sytuacji losowej rodziny dziecka,
w szczególności: pożaru lub zalania domu/mieszkania, nagłej ciężkiej choroby członka rodziny
dziecka, nieszczęśliwego wypadku członka rodziny
dziecka, nagłej śmierci rodzica lub prawnego opiekuna – Wójt Gminy Mszana Dolna może zwolnić
z całości lub z części opłaty o której mowa w ust. 1,
po złożeniu pisemnego wniosku przez rodzica lub
prawnego opiekuna dziecka wraz z pozytywną opinią dyrektora przedszkola, na czas ściśle określony.
§ 4.
1. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 podlega zwrotowi:
1) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej nieprzerwanie co najmniej dwa tygodnie,
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2) za dni w których przedszkole jest nieczynne, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
oraz sobót, poprzez obniżenie jej za pobyt
dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu,
w wysokości iloczynu uśrednionej opłaty dziennej w kwocie 6,80 złotych i ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu, z zaokrągleniem
arytmetycznym do pełnych złotych.
2. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola
w trakcie trwania miesiąca wnosi się opłatę proporcjonalną liczoną od dnia pracy przedszkola,
w którym dokonano zapisu dziecka, w/g opłaty
dziennej w kwocie określonej w ust. 1.
§ 5.
1. Wprowadza się dzienną stawkę żywieniową za wyżywienie dziecka (wsad do kotła), kalkulowaną w każdym przedszkolu odrębnie, której wysokość ustalana jest przez dyrektora przedszkola, wspólnie z Radą
Rodziców, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Mszana
Dolna, na podstawie wartości zużytych artykułów
spożywczych. Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych,
z których są przygotowywane posiłki.
2. Wysokość miesięcznej opłaty żywieniowej jest iloczynem ilości dni pracy przedszkola w miesiącu oraz
dziennej stawki żywieniowej.
3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej miesięcznie
ustala się z uwzględnieniem:
1) norm żywieniowych dla określonego wieku
dziecka,
2) rodzaju i ilości posiłków przysługujących dziecku
dziennie,
3) skalkulowanych kosztów zakupu surowców zużytych do przyrządzania posiłków.
4. Wartość opłaty żywieniowej podlega proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka za
każdy dzień.
5. Opłatę za wyżywienie dziecka wnosi się za bieżący
miesiąc w pierwszym dniu pracy przedszkola
w danym miesiącu.
§ 6. Środki finansowe uzyskane z tytułu odpłatności
za świadczenia udzielane przez przedszkola, o których
mowa w § 3 ust. 1 oraz z tytułu opłat za żywienie,
o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 stanowią dochody budżetu Gminy Mszana Dolna.
§ 7.
1. Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych przez
przedszkole, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, wysokość oraz zasady pobierania opłat za
świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna
zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.
2. Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do podpisania umowy najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVIII/26/96 Rady Gminy
Mszana Dolna z dnia 2 lutego 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przed-
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szkola samorządowe z terenu Gminy Mszana Dolna,
wraz z późniejszymi zmianami.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
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UCHWAŁA NR IX/110/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) – Rada Miejska w Niepołomicach uchwala,
co następuje:
§ 1. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego określoną przez ministra
właściwego do spraw oświaty, realizowane w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie, obejmujące:
1) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania
dziecka podczas pobytu w przedszkolu;
2) przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem
podczas wypoczynku;
deklarowany czas pobytu dziecka
w przedszkolu w godzinach

3) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych,
indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw;
4) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych;
5) zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną
i zajęcia logopedyczne, realizowane zgodnie
z indywidualnymi potrzebami dzieci;
6) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości
dziecka;
7) zajęcia relaksacyjno – wyciszające.
§ 2.
1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa
w § 1 pkt 1-7, w wysokości określonej w tabeli:

stawka za jedną godzinę
ponad podstawę programową w złotych

6
3,10
7
2,80
8
2,50
8,5
2,40
9
2,20
9,5
2
10
1,90
za drugie i każde następne dziecko stawkę za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową ustala się w wysokości 1,50 zł niezależnie od deklarowanego czasu pobytu dziecka
w przedszkolu
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 1-7, ustalana jest
na podstawie stawki godzinowej, o której mowa
w ust. 1, oraz zadeklarowanej przez rodziców
(opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy
programowej.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2, wnoszona jest przez
rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 10 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia
a rozliczana szczegółowo w miesiącu następnym.
5. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje opłaty
za wyżywienie dziecka.

6. Opłata za wyżywienie dziecka wnoszona jest przez
rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 10 każdego
miesiąca, w którym realizowane jest świadczenie.
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
opłata, o której mowa w ust. 6, podlega zwrotowi
za każdy dzień nieobecności. Zwrot następuje do
dnia 5 następnego miesiąca.
§ 3.
1. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone
przez przedszkola, o których mowa w § 1, określa
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka.
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2. Miesięczną wysokość i zasady wnoszenia odpłatności
za świadczenia inne niż określone w § 1 pkt 1-7 realizowane w przedszkolu na wniosek rodziców
(opiekunów prawnych) przez podmioty zewnętrzne
poza zadeklarowaną liczbą godzin w przedszkolu,
określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy
podmiotem zewnętrznym organizującym zajęcia
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

Poz. 3513,3514

blicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/412/08 Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia pu-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR IX/58/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkolno-SzkolnoGimnazjalnego w Nowym Brzesku prowadzonego przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć
bezpłatnych.
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 późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 5
i art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zmianami) Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe
Brzesko w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie, na zasadach
określonych w statucie przedszkola, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
2. Dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkole
w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
Obejmują one: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowanie otaczającym światem,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka.
3. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez
dziecko z dodatkowych świadczeń udzielanych
przez przedszkole w zakresie wykraczającym poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego ustalone w ust. 2 w wysokości: - 7 % aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 paź-

dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z 2004 r. z późn. zm).
4. Opłatę, o której mowa w ust.3, za drugie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do
publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Nowe Brzesko pomniejsza się o 10,00 zł.
§ 2.
1. Nieobecność dziecka w przedszkolu trwająca miesiąc
i dłużej nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) od obowiązku uiszczania opłaty, o której
mowa w § 1 ust. 3.
2. Za okres przerwy wakacyjnej nie uiszcza się opłaty.
§ 3.
1. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala III Wicedyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego
w Nowym
Brzesku
w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na
zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do
przygotowywania posiłków.
3. Opłaty za żywienie pomniejsza się za okres nieobecności proporcjonalnie do liczby dni nieobecności
dziecka w przedszkolu.
4. Zwrotu opłaty o której mowa w ust. 1 i 3 dokonuje się
w formie odpisu z należności za żywienie w następnym miesiącu.
§ 4.
1. Odpłatność za świadczenia w przedszkolu ponoszą
rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
2. Opłaty pobiera się miesięcznie z góry do dnia 25 każdego miesiąca.
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, na ich umotywowany wniosek zaopiniowany przez dyrektora przedszkola, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko może
w całości lub w części zwolnić z opłaty za przedszkole
wymienionej w § 1.
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§ 6.
1. Pracownicy pedagogiczni i administracyjno-obsługowi zatrudnieni w przedszkolu mogą korzystać
z posiłków przygotowywanych w przedszkolu.
2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalonej w § 3
ust. 1 zwiększa się o 100% dla pracowników przedszkola.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Poz. 3514,3515,3516

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XVIII/115/2008 Rady
Gminy Nowe Brzesko z dnia 25 sierpnia 2008r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego
przedszkola samorządowego w Gminie Nowe Brzesko.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko
Marian Mackiewicz
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UCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: likwidacji oddziału Przedszkolnego w Przedszkolu w Nowym Brzesku.
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 późn. zm.) w związku z art.
14a ust. 1a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tj. Dz. U. 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
oraz art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) uchwala
się, co następuje:

2. Stan Przedszkola na dzień 1 września 2011 r.
wynosi 3 oddziały, w tym jeden integracyjny i jeden
w Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku w ramach
Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Nowym Brzesku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko
Marian Mackiewicz

§ 1.
1. Likwiduje się z dniem 1 września 2011 r. oddział
Przedszkolny w Przedszkolu w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 78.
3515
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UCHWAŁA NR IX/61/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Nowym Brzesku.
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 późn. zm.) w związku z art.
14a ust. 1a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tj. Dz. U. 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
oraz art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) uchwala
się, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. Punkt
Przedszkolny przy Samorządowym Przedszkolu w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 78.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego o którym
mowa w §1. określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko
Marian Mackiewicz
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UCHWAŁA NR IX/62/2011
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
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 późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5,
art. 14 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zm.) Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Nowe Brzesko sieć
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko:
1. Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku z oddziałem integracyjnym wchodzące w skład Zespołu
Przedszkolno- Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym
Brzesku z siedzibą ul. Krakowska 78 i oddział tego
przedszkola z siedzibą w Szkole Podstawowej ul. Krakowska Nr 29.
2. Oddział przedszkolny dla dzieci objętych obowiązkiem
rocznego wychowania przedszkolnego wchodzący
w skład Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Sierosławicach, Sierosławice Nr 53.

3. Oddział przedszkolny dla dzieci objętych obowiązkiem
rocznego wychowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Mniszowie, Mniszów Nr 4.
4. Punkt Przedszkolny dwuoddziałowy pn. Klub dla Maluchów przy Szkole Podstawowej w Mniszowie,
Mniszów Nr 4.
5. Punkt Przedszkolny przy Samorządowym Przedszkolu
z oddziałem integracyjnym w Nowym Brzesku,
ul. Krakowska 78.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowe Brzesko
Nr XL/255/2010 z dnia 16.07.2010r. w sprawie ujednolicenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Nowe Brzesko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko
Marian Mackiewicz
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UCHWAŁA NR VI/40/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winiarach na Pałecznicę
i włączenia do Zespołu Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.
Na podstawie art. 18 ustęp 1 i 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 późn. zmianami)
w związku z art. 5 c pkt 1 i art.58, art. 62 ustęp 5, ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Gminy Pałecznica uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Z dniem 1 września 2011 r. siedzibą Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Winiarach staje się miejscowość Pałecznica. Z dniem 1 września 2011 r.
nazwa Zespołu Szkół otrzymuje brzmienie: „Zespół
Szkół w Pałecznicy”
2) Z dniem 1 września 2011 r. do Zespołu Szkół
w Pałecznicy włącza się Samorządową Szkołę Podstawową w Pałecznicy.
3) Z dniem 1 września 2011 r zmienia się nazwę szkoły
„Gimnazjum w Pałecznicy z siedzibą w Winiarach”
na „Gimnazjum w Pałecznicy”
3518

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/24/2011 r. Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winiarach.
§ 3. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statucie
Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek
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UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 20 ust. 3 i art 24 ust 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
DZ.U. z 2006 r, nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Pałecznicy uchwala co następuje.
§ 1.
1) Zatwierdza się taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, stanowiących własność Gminy Pałecznica
w następujących wysokościach.
a) Dla odbiorców indywidualnych za 1 m3 w wysokości 2,20 zł netto + stosowny podatek Vat
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Dla odbiorców hurtowych za 1 m3 w wysokości
1,50 zł netto + stosowny podatek Vat zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2) Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za
okres rozliczeniowy od wodomierza w wysokości
10,00 zł netto + stosowny podatek Vat zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Pałecznica
z dnia 17.03.2010 nr VI/198/2010
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek
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UCHWAŁA NR VI/43/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
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 ze zm.) oraz art. 24 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Pałecznica
uchwala co następuje:
3

§ 1. Zatwierdza się opłatę za 1 m ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
stanowiących własność Gminy Pałecznica od odbiorców
indywidualnych w kwocie 4,67 za 1 m3 + obowiązujący
podatek Vat.

§ 2. Traci moc uchwała nr V/139/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek
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UCHWAŁA NR IX/49/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach pod-
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stawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę
Piwniczna-Zdrój w czasie wykraczającym poza podstawę programową ponad 5 godzin, ustala się opłatę miesięczną od jednego dziecka w wysokości:
1) 80 zł - dla przebywających w przedszkolu do
7 godz. dziennie
2) 120 zł - dla przebywających w przedszkolu powyżej 7 godz. dziennie
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych
z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.
3. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalona jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę
godzin pobytu dziecka w przedszkolu i określona
jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami)
dziecka.

Poz. 3521,3522,3523

4. Umowę w sprawie korzystania z przedszkola w czasie
dyżuru wakacyjnego zawiera się na cały miesiąc.
§ 2.
1. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych zobowiązani są do ponoszenia:
1) odpłatności za świadczenia określone w § 1,ust.1
2) odpłatności za posiłki, ustalonej w każdej placówce przez dyrektora w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2. Odpłatność podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu i naliczana jest od dnia
zgłoszenia nieobecności w rozliczeniu miesięcznym.
3. Stawkę dzienną, dla celu zwrotu oblicza się jako iloraz
opłaty miesięcznej określonej w § 1 przez dni robocze w danym miesiącu.
4. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie do
dnia 10-go każdego miesiąca.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/271/09 Rady
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach na
terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

3521

3522
3522

UCHWAŁA NR XI/57/11
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Burmistrza Rabki-Zdroju.
Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w RabceZdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 10% mini-

malnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Rabki-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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UCHWAŁA NR VII/33/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.) Rada Gminy
Rzepiennik Strzyżewski uchwala, co następuje:
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§ 1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski, dla których ustalony plan zajęć, jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego.
§ 2.
1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć,
dla których plan zajęć wynikający z programów
nauczania lub organizacji pracy szkoły w pewnych
okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, obowiązani są realizacji w innych
okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru
tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub
zmniejszonego), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć
określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
nr 97, poz. 674) i uchwałach wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 tej ustawy.
2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych
w ust. 1 obowiązkowy wymiar godzin zajęć różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie
może w okresie realizacji zwiększonego wymiaru
godzin zajęć przekroczyć z tego tytułu 1 ¼ etatu.
3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa
w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok

Poz. 3523,3524
szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 3.

1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na
dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć
przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są
godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w §2 ust. 1
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
§ 4. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny
zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie
wymienionych w § 1, traktuję się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem § 3 ust.1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 września 2011.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
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UCHWAŁA NR VII/34/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 5 c pkt 1, art. 14 ust. 5 i art.
6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm. ) Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski
uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole, prowadzony przez
Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
§ 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę 5 godzin dziennie.
§ 3.
1. Za świadczenia przedszkoli określone w ust. 2 w czasie wykraczającym poza czas określony w § 2 ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
w wysokości :
1) 3,20 zł dla dzieci przebywających w przedszkolu
do 6 godzin dziennie.
2) 1,80 zł dla dzieci przebywających w przedszkolu
powyżej 6 godzin dziennie.

2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie przez
przedszkola w czasie przekraczającym podstawę
programową dziennie mogą obejmować:
1) realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) rozwijania zdolności twórczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka,
c) wspierania indywidualnych zainteresowań
dziecka,
d) opieka nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.
2) organizowanie zajęć przygotowujących dziecko do
udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych
konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych oraz zajęciach sportowych.
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających,
gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dziecka w przedszkolu w czasie zajęć
z religii z udziałem katechety,
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3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest w oparciu o faktyczną dzienną
liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu ponad czas określony w § 2
z uwzględnieniem zajęć określonych w ust. 2.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych.
§ 4. Sposób pobierania opłaty i dzienną liczbę godzin pobytu określa umowa cywilnoprawna zawierana
pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).
§ 5. Opłaty wnosi się miesięcznie z dołu do dnia
10-go każdego następnego miesiąca. W przypadku, gdy
ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni
dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.
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W przypadku nie wpłacenia należności w terminie naliczane będą odsetki ustawowe.
§ 6. Opłatę za świadczenia określone w § 3 obniża
się o 50 % w przypadku drugiego i kolejnych dzieci
w rodzinie będącego wychowankiem przedszkola.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/73/95 Rady Gminy
Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 1995 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia prowadzonych przez Gminę Rzepiennik
Strzyżewski przedszkoli publicznych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

3524

3525
3525

UCHWAŁA NR VIII/43/2011
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 15 lipca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rzezawa.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust 1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm. ) art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 w związku
z art.5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Rzezawa zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
danego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola.
§ 2.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpłatność za:
1) Korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2) Wyżywienie dziecka kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie, w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują
realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.
3. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko
ze świadczeń, o których mowa w ust 1 pkt 1 w wysokości:
1) 50,00 zł – za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 do 7,5 godz. dziennie,

2) 80,00 zł – za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 7,5 do 9 godz. dziennie,
3) 90,00 zł – za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 9 do 10 godz. dziennie.
4. Upoważnia się dyrektora przedszkola do obniżenia
opłaty, o której mowa w ust. 3 o:
1) 20 % na drugie dziecko w rodzinie uczęszczające
do przedszkola,
2) 40 % na trzecie i następne dziecko w rodzinie
uczęszczające do przedszkola,
3) 60 % w przypadku dzieci pochodzących z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
– korzystających ze świadczeń wypłacanych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 nie obejmują zajęć
dodatkowych organizowanych przez przedszkole
na zlecenie rodziców.
§ 3.
1. Opłaty, o których mowa w § 2 dokonywane będą
przez rodziców (prawnych opiekunów) do 10 – go
każdego miesiąca za dany miesiąc.
2. Opłata o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 nie podlega
zwrotowi.
3. Opłata, o której mowa w § 2 ust 1 pkt 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka wg zasady:
stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 4. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola jest
umową zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.
§ 5. Traci moc:
1) Uchwała Nr XXV/158/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia
26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu korzystania
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z publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Rzezawa,
2) Uchwała Nr XXXVIII/231/2010 Rady Gminy Rzezawa
z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/158/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu korzystania
z publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Rzezawa.

Poz. 3525,3526

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący
Michał Góra
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UCHWAŁA NR VIII/50/2011
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 15 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy a dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu
gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .
§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Ogółem budżet po zmianach wynosi :
Dochody: 32.231.508 zł
3525

Wydatki: 34.557.174 zł
Przychody : 4.200.000 zł
Rozchody: 1.874.334 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Michał Góra

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24334 –

Poz. 3525,3526
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 15 lipca 2011 r.
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Przewodniczący
Michał Góra
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 15 lipca 2011 r.
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Przewodniczący
Michał Góra
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UCHWAŁA NR X/55/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Skała.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z późn. zm./ w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1,

2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm./, w związku z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
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Nr. 148, poz. 991),Rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001. nr 61 poz. 624 z późn. zm.) Rada Miejska w Skale
uchwala co następuje;
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gminę Skała w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach
określonych w statutach przedszkoli.
§ 2.
1. Dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkole
w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
Obejmują one;
1) Zajęcia opiekuńczo wychowawcze wspierające
prawidłowy rozwój dziecka dostosowane do
wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu.
2) Zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.
3) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
4) Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny
i psychofizyczny dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz
umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
§ 3.
1) Za świadczenia w zakresie programu wychowania
przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w §1, rodzice
(opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłatę
w wysokości: 2,20zł (słownie: dwa zł 20/100) za
każdą
rozpoczętą
godzinę
pobytu dziecka
w przedszkolu.
2) Opłata o której mowa w ust.1, nie obejmuje kosztów
wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
o których mowa w §2, prowadzonych na życzenie
rodziców przez inne niż przedszkola podmioty zewnętrzne.
3) Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala jego dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
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4) Opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest z góry
do dyrektora przedszkola, w terminie do dnia
20 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień
jest dniem wolnym od pracy, opłatę wnosi się
w najbliższy dzień powszedni.
5) Środki uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1
stanowią dochód budżetu Gminy Skała.
6) Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola
świadczeń oraz odpłatności o której mowa w ust. 1
określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy
dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem
prawnym) dziecka, która w szczególności określi
okres, na który będzie zawierana umowa oraz wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 4.
1) W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata, o której mowa w § 3 ust. 1, za drugie
dziecko ulega obniżeniu o 25% za trzecie i kolejne
dziecko opłata ulega obniżeniu o 50%.
2) Opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 nie pobiera się
w przypadku korzystania z usług przedszkola przez
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
lub kształceniem specjalnym.
3) Zniżek, o których mowa w niniejszym paragrafie
udziela dyrektor przedszkola na wniosek rodziców
(opiekunów prawnych) dziecka.
§ 5.
1) W przedszkolu, w którym zgodnie z zatwierdzonym
arkuszem organizacji pracy, następuje przerwa wakacyjna, opłaty za korzystanie ze świadczeń w zakresie
realizacji programu wychowania przedszkolnego,
w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa
w §1, w okresie tej przerwy, nie pobiera się.
2) W przypadku, gdy przedszkole nie może świadczyć
usług z przyczyn losowych, opłatę o której mowa
w § 3 ust. 1 pomniejsza się za każdą godzinę zamknięcia przedszkola.
§ 6. Traci moc uchwała NR XLII/347/06 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2006 r, z późn. zmianami w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkola
samorządowego prowadzonego przez Gminę Skała.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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UCHWAŁA NR VII/79/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wysokości opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słomniki.
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 ze zm.) oraz art. 33 ust.

2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235) Rada
Miejska w Słomnikach uchwala, co następuje:
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§ 1. Wysokość opłaty pobieranej z tytułu uzyskania
wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słomniki stanowi 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Poz. 3528,3529,3530

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
3528
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UCHWAŁA NR VII/81/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/259/06 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
szkół zaocznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.
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 późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska
w Słomnikach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXXIII/259/06 Rady Miejskiej
w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
szkół zaocznych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Słomniki dokonuje się następujących zmian:
1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
w pełnym wymiarze zajęć według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

1.
2.
3.
4.

pedagog
logopeda
psycholog
doradca zawodowy

Obowiązkowy
wymiar godzin
24
24
24
24

"
§ 2. Pozostała treść Uchwały nr XXXIII/259/06 Rady
Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2006 r. pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR IX/52/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Spytkowice realizują programy wychowania przedszkolnego
uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 7.00 do godziny
12.00 - 5 godzin dziennie.

§ 2.
1) Za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Spytkowice w czasie wykraczającym poza
czas określony w § 1 ustala się opłatę miesięczną
od jednego dziecka w wysokości:
1. 60,00 zł - dla przebywających w przedszkolu do
6 godz. dziennie,
2. 90,00 zł - dla przebywających w przedszkolu powyżej 6 godz. dziennie.
2) Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1. realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
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b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2. organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3. prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
4. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów.
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.
3) Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w §1.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.

§ 3. Opłatę za świadczenia określone w § 2 obniża
się o 30% za drugie dziecko, 60% za trzecie, 100% za
każde następne dziecko danej rodziny, uczęszczające do
przedszkola.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Gminy Spytkowice
Nr XIV/115/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę
Spytkowice przedszkoli.

§ 4. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego
do przedszkola zobowiązani są (z uwzględnieniem § 1)
do ponoszenia:

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

1. Odpłatności, za świadczenia, określonej w § 2.
2. Odpłatności, za posiłki ustalonej w każdej placówce
przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy
Spytkowice.

§ 5.
1) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub
planowanej przyszłej nieobecności, rodzic lub opiekun prawny może wnieść, odpowiednio o zwrot lub
zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia,
określonej w § 2 w wysokości proporcjonalnej do
okresu absencji .
2) Stawkę dzienną, dla celu zwrotu w przypadku nieobecności; oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej określonej w § 2 i liczby 30.
§ 6. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie
do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten
dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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UCHWAŁA NR VI/57/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 5 c pkt 1, art. 14 ust. 5 i art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Stryszów, uchwala co następuje:

2.

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny
przy szkole podstawowej prowadzony przez Gminę
Stryszów.
§ 2. Przedszkola samorządowe i odziały przedszkolne utworzone przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
1) w przedszkolach samorządowych od godziny 7,30 do
godziny 12,30 – 5 godzin dziennie,
2) w oddziałach przedszkolnych od godziny 8,00 do
godziny 13,00 – 5 godzin dziennie.
§ 3.
1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów w czasie wykraczającym poza czas określony w § 2 ustala się opłatę

2)
3)

3.

miesięczną od jednego dziecka w wysokości 6,5 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
według odrębnych przepisów.
Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie przez
przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) rozwijania zdolności twórczych wspierających
prawidłowy rozwój dziecka,
c) wspierania indywidualnych zainteresowań dziecka,
d) opieka nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.
prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających, gier
i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości
dziecka.
zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu
dziecka w przedszkolu w czasie :
a) zajęć z udziałem specjalistów ,
b) zajęć z religii z udziałem katechety,
c) zajęć z języka obcego.
Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez Rodziców (opiekunów prawnych) dzienną
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liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym
roku szkolnym ponad czas określony w § 2.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych.
§ 4. Rodzice (opiekunowie) dziecka posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godzin
dziennie z powodu realizacji w/w zajęć zobowiązani są do
comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
zgodnie z zapisami § 3 ust. 1.
§ 5. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami ( opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 6. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry do dnia
15 - go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień
jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu
uważa się najbliższy dzień powszedni. W przypadku nie
wpłacenia należności w terminie naliczane będą odsetki
ustawowe.
§ 7. Opłatę za świadczenia określone w § 3 obniża
się o 50 % w przypadku drugiego i kolejnych dzieci
w rodzinie i o 75 % w przypadku dzieci, którym koszty
wyżywienia w przedszkolu pokrywa Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
§ 8. Określana w § 3 stawka odpłatności waloryzowana będzie w okresach rocznych w oparciu o aktualnie
obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone
zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1679 z późn. zm.) na dany rok kalendarzowy. Zmiana
kwot opłat następuje od dnia 1 stycznia danego roku.

Poz. 3531,3532

§ 9. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy
szkołach podstawowych zobowiązani są (z uwzględnieniem § 2 ) do ponoszenia:
1) odpłatności, za świadczenia określone w § 3 uchwały,
2) odpłatności, za korzystanie z wyżywienia ustalonej
w każdej placówce przez Dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy Stryszów na podstawie przepisu art. 67 a ustawy o systemie oświaty.
§ 10.
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub
planowanej przyszłej nieobecności wynoszącej
powyżej 10 dni, rodzic lub opiekun prawny wnosi,
odpowiednio o zwrot lub zaniechanie pobierania
odpłatności za świadczenia określone w § 3 w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji.
2. Stawkę dzienną dla celu zwrotu w przypadku nieobecności oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej
określonej w § 3 , stosując podzielnik liczby 30.
3. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat, za pobyt
dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XX/137/09 Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stryszów.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

3531

3532
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UCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Sucha Beskidzka.
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c
pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256
poz. 2772 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Sucha Beskidzka w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie,
w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 800
do 1300.

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego
pobytu w dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
e) doskonalenia umiejętności samoobsługowych,
2) organizowanie gier i zabaw edukacyjnych oraz
imprez okolicznościowych,
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających.
3. Przedszkole umożliwia korzystanie z zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców (opie-
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kunów prawnych) pod warunkiem ponoszenia
przez nich kosztów tych zajęć.
§ 2.
1. Za każdą godzinę świadczeń o której mowa w § 1 ust. 2
ustala się opłatę w wysokości 0,18 % obowiązującej
stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej
o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych), liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie
oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych zgodnie z zasadami o rachunkowości.

Poz. 3532,3533,3534

§ 3. Szczegółowy zakres świadczeń o których mowa
§ 1 ust. 2 oraz sposób ich rozliczania określa umowa
cywilno – prawna zawierana pomiędzy dyrektorem
przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/209/09 Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiękała

3532

3533
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UCHWAŁA NR VIII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze
godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum
stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35
ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, tygodniowy wymiar godzin ustala się wg.
wzoru:

W = (x1 + x2 ) : [(x1 : y1 ) + ( x2 : y2 )]
gdzie:
x1, x2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacyjnym szkoły,
y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla stanowisk w art. 42
ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela oraz na podstawie odrębnych przepisów.
4. Obliczony tygodniowy obowiązkowy czas pracy
w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące mniej niż
0,5 pomija się, a 0,5 i więcej podwyższa się do pełnej
liczby.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiękała

3533

3534
3534

UCHWAŁA NR VI/39/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie włączenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie do Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
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 późn. zm.), w związku z art. 62 ust. 1
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy
Trzciana uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011 roku w skład Zespołu
Placówek Oświatowych w Trzcianie wejdą: - Publiczne
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Przedszkole w Trzcianie, - Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Sw. Jana Kantego w Trzcianie, - Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie, - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie.
§ 2. Siedzibą placówek oświatowych będą obecnie
funkcjonujące budynki: - dla Publicznego Przedszkola
w Trzcianie - budynek nr 300, - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzcianie - budynek nr 3, - dla Publicznego
Gimnazjum w Trzcianie - budynek nr 403, - dla Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Trzcianie - budynek nr 3.
§ 3. Zasięg obwodów w/w placówek oświatowych
nie ulega zmianie. Do obwodu Publicznego Przedszkola
w Trzcianie wchodzą wszystkie wsie gminy Trzciana tj. Kamionna, - Kierlikówka, - Leszczyna, - Łąkta Dolna, Rdzawa - Trzciana, - Ujazd. W ramach działalności przedszkola w budynku nr 300 w Trzcianie funkcjonuje oddział
przedszkolny kl. „O”, obejmujący dzieci z obwodu Trzciana. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzcianie należy wieś Trzciana. Publiczne Gimnazjum zlokali-

Poz. 3534,3535,3536,3537

zowane w Trzcianie obejmuje swym zasięgiem uczniów
zamieszkałych w n/w wsiach: - Kamionna, - Kierlikówka, Łąkta Dolna, - Rdzawa, - Trzciana, - Ujazd. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie jest szkołą publiczną bez
rejonizacji.
§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu
określa Statut, który zostanie nadany odrębną uchwałą.
§ 5. Organem prowadzącym Zespół będzie Gmina
Trzciana.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzciana.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

3534

3535
3535

UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) art. 6 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Rada Miejska
w Wadowicach uchwala, co następuje:

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

§ 1. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.Zasady
odpłatności, o której mowa w § 2 ust.1 określi umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

3535
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UCHWAŁA NR VI/39/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Gminy Wiśniowa imienia Janiny Czaja.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ustęp 2
pkt 2, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Bibliotece Publicznej Gminy Wiśniowa imię Janiny Czaja.
3536

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa i Dyrektorowi Biblioteki Publicznej
Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
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UCHWAŁA NR VI/40/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VIII/32/2000 r. Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 listopada 2000 r.
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 późn. zm.) w związku
z art. 8 ustęp 2 pkt 2, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539
z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/32/2000
Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy Wiśniowa
wprowadza się nową treść o następującym brzmieniu:
,,Siedzibą Biblioteki jest budynek Biblioteki Publicznej

Gminy Wiśniowa im. Janiny Czaja oznaczony nr 301 oraz
budynek prywatny Filii Bibliotecznej w Lipniku”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa i Dyrektorowi Biblioteki Publicznej
Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

3537
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UCHWAŁA NR VI/46/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie : zmiany Uchwały nr IV/21/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2007 r.
dotyczące zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 roku Nr 136
poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200
poz. 1683 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- ordynacja podatkowa
(tekst jednolity z 2005 r Dz. U. Nr 8, poz.60 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

sentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia - w ten sposób, że: ust. 4 § 1 otrzymuje brzmienie: „Krzysztofa Kowala dla Poznachowic Dolnych”
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nr IV/21/07 Rady
Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2007 r. pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

§ 1. Zmienia się § 1 ust. 4 Uchwały nr IV/21/07 Rady
Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inka3538

3539
3539

UCHWAŁA NR VI/48/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie:zmiany uchwały nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych
na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591
z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w § 3 pkt 5 Uchwały
Nr XXVIII/185/10 z dnia 25 stycznia 2010 r., który otrzymuje brzmienie: „5. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej
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uprzednio przedszkolu niepublicznemu lub innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego przez Gminę Wiśniowa na dziecko nie będące jej mieszkańcem,
może się odbywać pomiędzy zainteresowanymi gminami na podstawie porozumienia zawieranego przez
Wójta Gminy”.

Poz. 3539,3540

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa i Kierownikowi Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

3539
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3540

UCHWAŁA NR VI/49/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), oraz art. 14 ust. 5
i 6 w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Gminę Wiśniowa.
§ 2. Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne utworzone przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa realizują programy
wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego i zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od
godziny 8ººdo godziny 13ºº - 5 godzin dziennie.
§ 3.
1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa w czasie wykraczającym poza czas określony w § 2 ustala się odpłatność w wysokości 2 zł za
każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze
świadczeń, o których mowa w ust. 2.
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów,
b) zajęć z religii prowadzonych przez nauczyciela katechetę,
3. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń o których mowa w § 3 ustalana jest
w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opieku-

nów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu i określana jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka. Wzór umowa zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych.
5. W przypadku korzystania przez dziecko z przedszkola
poza czas określony w umowie pobiera się opłatę
w wysokości 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 4. Umowę w sprawie korzystania z przedszkola
w czasie dyżuru wakacyjnego zawiera się na cały miesiąc.
§ 5.
1. Określona w § 3 stawka odpłatności waloryzowana
będzie w okresach rocznych, w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od
dnia 1 marca 2012 r.
§ 6. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych zobowiązani są (z uwzględnieniem
§ 2) do ponoszenia:
1. Odpłatności za świadczenia określone w § 3,
2. Odpłatności za posiłki, ustalonej w każdej placówce
przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy
Wiśniowa. Stawka żywieniowa obejmuje koszt zakupu artykułów żywnościowych (wsad do kotła).
Koszt przygotowania posiłku pokrywa organ prowadzący.
§ 7.
1. Odpłatność, o której mowa § 3 podlega zwrotowi
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
i naliczana jest w wysokości proporcjonalnej do
okresu absencji w rozliczeniu miesięcznym.
2. Odpłatności o której mowa § 7 ust.2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu i naliczana jest od 3 dnia nieobecności w rozliczeniu miesięcznym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394

– 24347 –

§ 8. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie
do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten
dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

Poz. 3540,3541

opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych
i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.

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

§ 10. Traci moc uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
Załącznik
do uchwały Nr VI/49/11
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Umowa
Zawarta w dniu …........................ pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka Panią/Panem….
zam. …...................... nr dowodu osobistego.............
korzystającego z usług …....................................................
w ….................................. a Dyrektorem ….........................
następującej treści:
1.

Dziecko (nazwisko i imię)........................................
korzystać będzie z usług świadczonych przez
przedszkole/oddział przedszkolny w okresie
2. Dziecko korzystać będzie z pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w ilości ….....................
godzin dziennie.
3. Dziecko korzystać będzie z …............... posiłków (wpisać liczbę 1, 2 lub 3).
4. Rodzice (prawnymi opiekunowie) dziecka zobowiązują się do uiszczania comiesięcznej odpłatności za
korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole/oddział przedszkolny w następującej wysokości:
a) za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ….............................. zł.
b) za żywienie dziecka w przedszkolu ….............. zł.

6. Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie
zgodnie z § 6 i 7 Uchwały.
7. Umowa obowiązuje na czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
8. Rodzice (prawnymi opiekunowie) dziecka mogą rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia.
9. Niniejsza umowa stanowi podstawę do ściągnięcia
w trybie administracyjnym zaległych płatności. Pozostałe i nieuregulowane zaległości będą podstawą
do rozwiązania umowy z rodzicami (prawnymi
opiekunami) dziecka przez Dyrektora przedszkola
/szkoły.
10. W przypadku zaległości trzymiesięcznych dziecko
zostanie skreślone z listy korzystających z przedszkola/oddziału przedszkolnego.
11. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
…...................
…...................
podpis Dyrektora

Opłata za korzystanie z przedszkola płatna jest z góry
w terminie do 10-tego każdego miesiąca począwszy od
dnia …..................

podpis rodzica

(prawnego opiekuna)

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

5. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą
odsetki ustawowe.
3540
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UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.
dotyczące utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Wiśniowej i nadania mu statutu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1, art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Wiśniowej stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu opublikowanej w Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z 2010 r. Nr 289, poz. 1961
wprowadza się następujące zmiany:
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1) w § 5 dodaje się:
- pkt 13 o brzmieniu: ”prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów”,
- pkt14 o brzmieniu: „prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia
młodocianych pracowników”,
- pkt15 o brzmieniu „prowadzenie spraw związanych z wyprawką szkolną”.
2) w § 8 skreśla się pkt 6

Poz. 3541,3542

nostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania
mu statutu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Wiśniowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2011 r.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
27 kwietnia 2010 r. dotyczącej utworzenia gminnej jed-

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

3541
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UCHWAŁA NR VIII/86/11
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów
przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zakliczyn.
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 późn. zm.) oraz art. 42, ust. 6 i ust. 7
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada
Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między
obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli:
LP.

STANOWISKO KIEROWNICZE

1.

Dyrektor przedszkola czynnego
ponad 5 godzin dziennie, liczącego:
* do 3 oddziałów
* 4 – 5 oddziałów
* 6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu szkół)
każdego typu liczącej:
* do 6 oddziałów
* 7 – 12 oddziałów
* 13 – 18 oddziałów
* 19 i więcej oddziałów
Kierownik:
* szkoły filialnej
* świetlicy szkolnej
z dożywianiem

2.

3.

TYGODNIOWY
WYMIAR
OBNIŻKI
GODZIN
ZAJĘĆ

15
17
19

2. Obniżka dla wicedyrektorów jest niższa o 4 godziny
od ustalonej dla dyrektora szkoły lub przedszkola,
w której pełnią funkcję.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają również zastosowanie
do nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki
dyrektora i wicedyrektora szkół i przedszkoli.
§ 2. Organ prowadzący szkołę może w uzasadnionych przypadkach zwolnić lub obniżyć dyrektorowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których
mowa w § 1, ust. 1, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.
§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach mogą być przydzielane godziny
ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym
6 godzin tygodniowo.
§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
prowadzonych przez nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg następujących
norm:
LP.
1.
2.

6
9
12
15
9
13

3.
4.

STANOWISKO
Pedagog zatrudniony we wszystkich
typach szkół i placówek
Psycholog zatrudniony we wszystkich typach szkół i placówek
Logopeda zatrudniony we wszystkich typach szkół i placówek
Nauczyciele prowadzący zajęcia
rewalidacyjno - wychowawcze we
wszystkich typach szkół i placówek

TYGODNIOWY
WYMIAR
ZAJĘĆ
20
20
20
20

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/336/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie
zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli
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i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zakliczyn.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązująca od dnia 1 września 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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UCHWAŁA NR VIII/87/11
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
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 późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Miejska w Zakliczynie
uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/373/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IX/72/99 Rady Gminy w Zakliczynie
z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

§ 1. W uchwale Nr IX/72/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic
ich obwodów wprowadza się następujące zmiany: § 1
otrzymuje brzmienie:

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

"§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów na terenie Gminy
Zakliczyn w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej
uchwały."

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązująca od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas

Załącznik
do uchwały Nr VIII/87/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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UCHWAŁA NR VII - 53/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie: opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 i art.40 ust 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),
art.6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Zembrzyce uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
a) przedszkolu należy rozumieć przedszkole i oddział przedszkolny prowadzony przez Gminę
Zembrzyce,
b) rodzicu – należy rozumieć także opiekuna prawnego,
c) minimalne wynagrodzenie za pracę- należy rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200
poz. 1679 z późn. zm.)
§ 2.
1. Ustala się czas pracy przedszkola w Zembrzycach od
godz.7:00 do godziny 16:00.
2. Przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę
Zembrzyce realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową
wychowania przedszkolnego i zapewniając bezpłatne nauczanie i opiekę od godziny 8:00 do 13:00
– 5 godzin dziennie.
3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie określa dla każdego oddziału przedszkolnego w Gminie
Zembrzyce ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.
§ 3.
1.

Za świadczenia udzielane przez przedszkole
w Zembrzycach wykraczających poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego pobiera
się opłatę miesięczną od jednego dziecka przebywającego w przedszkolu w wysokości:
a) 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - do
2 godzin dziennie
b) 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - do
3 godzin dziennie
c) 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - do
4 godzin dziennie
2. Świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze
realizowane odpłatnie obejmują :
a) fachową opiekę pedagogiczną,
b) adaptację dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwój zdolności twórczych,
d) wspieranie indywidualnych zainteresowań,
e) zabawy tematyczne, wspomagający rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

f) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.
3. Opłata o której mowa w § 3 pkt 1 nie obejmuje zajęć
dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową organizowanych przez dyrektora na
wniosek rodziców, w szczególności języków obcych, zajęć korekcyjnych i zajęć rytmicznych, które
pokrywane są w całości przez rodziców dzieci korzystających z tych zajęć.
4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, o których mowa w § 3 pkt 1 ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców
liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu i określona jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem dziecka.
§ 4.
1. Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1, pobiera się z góry
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w którym
udzielane są świadczenia.
2. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija
się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
powyżej 14 dni opłata, o której mowa w § 3 ust. 1
podlega odpisowi w wysokości 50% w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym dziecko było
nieobecne.
4. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola na
niepełny miesiąc, opłata dziecka, o którym mowa
w § 3 ust.1 liczona jest proporcjonalnie.
5. W przypadku nie odebrania dziecka w określonych
godzinach, zgodnie z podpisaną umową, o której
mowa w § 3 ust. 4, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi 5 złotych.
§ 5.
1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3
ust.1 o:
1) 25 % gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na
które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny. Podstawą obniżenia opłaty jest przedłożenie decyzji
o otrzymaniu zasiłku, wydanej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2) 50 % z usług przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty
w takim wypadku przysługuje jedynie drugiemu
i kolejnemu dziecku, bez względu na wysokość
dochodów.
2. Ze zwolnienia z opłaty z części lub całości za świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1, może ubiegać
się rodzic dziecka korzystający ze świadczeń pomo-
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cy społecznej i który znalazł się w trudnej sytuacji
losowej za zgodą Wójta Gminy Zembrzyce.
§ 6.
1. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola
oprócz odpłatności za świadczenia określone w § 3
ust. 1 są zobowiązani do odpłatności za posiłki.
2. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z Wójtem Gminy Zembrzyce.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
będzie możliwe dokonanie odpisu za każdy dzień
nieobecności, w wysokości dziennej stawki żywieniowej w następnym miesiącu, pod warunkiem
zgłoszenia nieobecności dziecka 1 dzień wcześniej.

Poz. 3544,3545

4. Opłatę, o której mowa w § 6 ust. 1, pobiera się z góry
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w którym
udzielane są świadczenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Zembrzyce
Nr XI- 85/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski
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UCHWAŁA NR VII/48/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
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 późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1 i art. 14 ust.
5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm./ Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:
§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Żegocina zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, od godziny 8 00 do
13 00 przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do
piątku.
§ 2.
1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Żegocina rodzice / opiekunowie prawni / ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę o którym mowa w § 1.
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym
przedszkolu oddzielenie.
2. Świadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują
realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.
3. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
a/ fachową opiekę pedagogiczną
b/adaptację dzieci w środowisku przedszkolnym
c/ prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających
d/ rozwijanie zdolności twórczych
e/ wspieranie indywidualnych zainteresowań
f/ organizowanie imprez okolicznościowych
g/ prowadzenie zajęć rekreacyjnych
h/ zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
- zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem specjalistów
- zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety

- zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców
4. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:
1/ 0,25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku kalendarzowym
– w przypadku deklarowanego pobytu dziecka
w przedszkolu przez 6 godzin dziennie,
2/ 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku kalendarzowym
– w przypadku deklarowanego pobytu dziecka
w przedszkolu przez 7 godzin dziennie,
3/ 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku kalendarzowym
- w przypadku deklarowanego pobytu dziecka
w przedszkolu przez 8 godzin dziennie,
4/ 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku kalendarzowym
– w przypadku deklarowanego pobytu dziecka
w przedszkolu przez 9 godzin dziennie,
5. Opłata o której mowa w ust. 1 podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
§ 3.
1. Obniża się wysokość opłat o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1 o:
1) 30 % za drugie dziecko
2) 50% za więcej niż dwoje dzieci
2. Opłaty o których mowa w 3 dotyczą sytuacji korzystania przez rodzeństwo z płatnych świadczeń udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Żegocina.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub
planowanej przyszłej nieobecności, rodzic lub
opiekun prawny może wnieść, odpowiednio
o zwrot lub zaniechanie pobierania odpłatności za
świadczenia, określone w § 2 w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji. Stawkę dzienną dla
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celu zwrotu w przypadku nieobecności, oblicza się
jako iloraz opłaty miesięcznej określonej w § 2
i liczby 21
§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat
za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna
zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunem prawnym),
a dyrektorem przedszkola
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy
Żegocina z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Żegocina, uchwała Nr XXVII/123/09 Rady
Gminy Żegocina z dnia 25 listopada 2009 roku o zmianie
uchwały Nr XXII/123/08 Rady Gminy Żegocina z dnia

Poz. 3545

26 listopada 2008 roku w sprawie odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Żegocina oraz uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Żegocina.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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