DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 586

Kraków, dnia 15 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
6719
6720

6721
6722

–
–

–
–

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany
Statutu Powiatu Krakowskiego.

42317

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na
parkingu strzeşonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

42317

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie nadania
Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

42318

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.

42324

UCHWAŁY RAD GMIN:
6723
6724

–
–

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia
Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu.

42327

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zakazu, spoşywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Brzeska.

42339

6725

–

Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

42339

6726

–

Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zlecenia
realizacji zadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach

42340

Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

42340

Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji
Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach

42341

Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 21 paŝdziernika 2011 r. zmian w Uchwale
Nr IX/59/2011 Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaşy napojów zawierających powyşej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoşycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaşy.

42342

Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie Zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeŝnica w 2012 roku

42342

Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeŝnicy

42345

6727

6728
6729

6730

6731

–

–
–

–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586
6732

6733

6734

6735

6736

6737
6738
6739
6740

6741
6742

6743

6744

6745

6746

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–

–

–

–

–

– 42314 –

Poz. 6719

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 paŝdziernika 2011 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróşnianie zbiorników
bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Bobowa.

42350

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 paŝdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biecz".

42351

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.

42354

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 paŝdziernika 2011 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego
2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie

42355

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 paŝdziernika 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radą działalności
poşytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie

42355

Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie

42356

Rady Gminy Gromnik z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

42357

Rady Gminy Gromnik z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za odprowadzanie ścieków.

42357

Rady Gminy Grybów z dnia 28 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania
zbiorników bezodpływowych.

42357

Rady Gminy Grybów z dnia 28 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Grybów

42358

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011 r. uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.

42358

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek
czynszu dzierşawnego gruntów i lokali uşytkowych.

42359

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie
komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.

42359

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięşnego dla członków Ochotniczych
Straşy Poşarnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu poşarniczym

42362

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieş tryb ich pobierania

42362

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586
6747
6748

6749

6750

6751

6752

6753

6754

6755

6756

6757

6758

6759

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 42315 –

Poz. 6719

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.

42364

Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przedłuşenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

42366

Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale
Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania
z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.

42366

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół
podstawowych, gimnazjów wraz z granicami ich obwodów prowadzonych
przez Gminę Łapsze Nişne.

42367

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIX-182/2001 Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 30 sierpnia 2001
w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej we Frydmanie i Gimnazjum we
Frydmanie w „Zespół Szkół –Szkoła Podstawowa i Gimnazjum we Frydmanie”.

42370

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VII-54/11 Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kacwinie.

42370

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr X-76/11 Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łapszach Wyşnych.

42371

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały NR XVII-99/2000 Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia12 kwietnia 2000 r.
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Łapszach Nişnych imienia Błogosławionego Ks. Józefa Stanka

42371

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXIV-186/05 Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 27 paŝdziernika
2005 r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trybszu.

42372

Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Łapsze Nişne.

42372

Rady Gminy Mucharz z dnia 18 paŝdziernika 2011 r. w sprawie: stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na obszarze Gminy Mucharz.

42374

Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości
i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących şłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim.

42375

Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

42376

6760

–

Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

42377

6761

–

Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

42380

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy T. Kościuszki, ul. Rynek, części ul. 3 Maja
w Proszowicach.

42380

6762

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586
6763

6764
6765
6766

6767
6768
6769

6770

6771

6772

6773

6774

6775
6776

6777
6778

–

–
–
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–
–
–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

– 42316 –

Poz. 6719

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Kazimierza Brodzińskiego w Proszowicach.

42382

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do parkowania i ustalenia opłaty parkingowej.

42384

Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice

42387

Rady Gminy Radziemice z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. zmiany uchwały Nr VIII
/56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice

42390

Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie :obnişenia ceny
skupu şyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok

42393

Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

42393

Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Radziemice

42394

Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2010 r. wysokości: stawek czynszu za najem lokali uşytkowych oraz gruntów oddane w dzierşawę – stanowiących mienie komunalne Gminy.

42396

Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie; zmian do
uchwały Nr 18/IV/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 lutego 2007r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

42396

Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie w sprawie:
zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Radziemice

42397

Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X /70/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Radziemice

42397

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Radłów z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych.

42398

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia
sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w gminie Radłów.

42398

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy w Radłowie z dnia
28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

42399

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 paŝdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

42399

Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: zmian
w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIII/II/313/96 z dnia
25 paŝdziernika 1996 r.

42405

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586
6779

6780

–

–

– 42317 –

Poz. 6719,6720

Rady Gminy Zawoja z dnia 25 paŝdziernika 2011 r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraşenia zgody na powołanie Młodzieşowej Rady Gminy Zawoja
– oraz Załącznika Nr 2 do Statutu Młodzieşowej Rady Gminy Zawoja – Ordynacja wyborcza do Młodzieşowej Rady Gminy Zawoja.

42406

Rady Gminy Zawoja z dnia 25 paŝdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Zawoja

42406

6781

–

Rady Gminy Zawoja z dnia 25 paŝdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Zawoja.

42435

6782

–

Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zabierzowie

42532

6719
6719

UCHWAŁA NR XII/95/11
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krakowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z póŝn. zmianami) Rada Powiatu
w Krakowie uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Krakowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/44/99 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia herbu, flagi oraz Statutu Powiatu Krakowskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

z 2007 r. poz. 3435 z póŝn. zmianami) uchyla się § 57 i §
58 w całości.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół

6719

6720
6720

UCHWAŁA NR XII/102//11
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu
strzeŊonym oraz wysokoņci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usuniĉcia pojazdu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póŝn. zm.)
w związku z art.130a ust.6 i ust. 6a ustawy z dnia
20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tj.
Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu
w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane
z usunięciem pojazdu z dróg przebiegających na
obszarze Powiatu Krakowskiego i za jego przechowywanie na parkingu strzeşonym zgodnie
z cennikiem opłat stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.

Ustala się wysokość kosztów powstałych
w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 2a
ustawy Prawo o ruchu drogowym zgodnie

z pozycją 1 (usunięcie pojazdu) cennika opłat stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/273/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i za jego parkowanie na parkingu
strzeşonym wyznaczonym przez Starostę Krakowskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42318 –

Poz. ,6721
Załącznik
do uchwały Nr XII/102//11
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.

Cennik opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeŊonym.
LP

Czynności

Rower lub
motorower

Motocykl

Pojazd
o dmc.
do3.5 t

1
2

Usunięcie pojazdu
Przechowywanie

100 zł
15 zł/dobę

200 zł
22 zł/dobę

440 zł
33 zł/dobę

Pojazd
o dmc.
powyşej 3,5
t do 7,5 t
550 zł
45 zł/dobę

Pojazd
o dmc.
powyşej 7,5
t do 16,0 t
780 zł
65 zł/dobę

Pojazd
o dmc.
powyşej
16,0 t
1 150 zł
120
zł/dobę

Pojazd przewoşący materiały niebezpieczne
1 400 zł
180 zł/dobę

Ustalone wyşej opłaty :
1. Zawierają 23% podatek VAT
2. Opłata za przechowywanie liczona jest za kaşdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeşonym.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół
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UCHWAŁA NR XI/125/2011
RADY POWIATU W OŅWIĈCIMIU
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oņwiĉcimiu.
Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 112, poz. 654), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

§ 1. Nadaje się Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Oświęcimiu
Adam Merta

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
Załącznik
do Uchwały Nr XI/125/2011
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
STATUT ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OŅWIĈCIMIU
z dnia 26 paňdziernika 2011 r.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
zwany dalej Zespołem, jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych
utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania
świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w trybie
i na zasadach określonych:
1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej zwaną dalej ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie,
2) niniejszym Statutem.

§ 2.
1. Podmiotem, który utworzył Zespół, nadaje mu
statut i sprawuje nad nim nadzór, jest Powiat
Oświęcimski.
2. Siedzibą Zespołu jest miasto Oświęcim.
Rozdział II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 3. Celem Zespołu jest prowadzenie działalności
leczniczej poprzez:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych osobom ubezpieczonym
oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów,
2) udzielanie takşe świadczeń zdrowotnych na rzecz
innych osób, w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia,
3) wykonywanie zadań profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
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4) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych,
5) prowadzenie działalności w zakresie promocji
zdrowia.
§ 4. W zakresie wynikającym z przepisów prawa
i zobowiązań z tytułu zawartych umów Zespół realizuje w szczególności następujące zadania:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez:
a) świadczenie usług z zakresu lecznictwa szpitalnego, w tym opieki psychiatrycznej,
b) udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, w tym konsultacje w poszczególnych specjalnościach medycznych funkcjonujących w Zespole,
c) świadczenie usług z zakresu rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej,
d) wykonywanie badań diagnostycznych,
e) wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny
pracy,
f) zapewnienie świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej,
2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczorozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umów zawartych z uprawnionymi podmiotami,
3) wykonywanie innych zadań, pomocniczych względem
działalności podstawowej poprzez prowadzenie:
a) transportu sanitarnego,
b) apteki szpitalnej,
c) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
d) oświaty zdrowotnej, w tym zleconych programów pro zdrowotnych,
e) współpracy z samorządami zawodowymi,
f) współpracy
z jednostkami
dydaktycznymi
w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych,
g) działalności
administracyjnej,
ekonomicznej
i technicznej.
§ 5. Zespół prowadzi działalność:
1) gospodarczą inną niş leczniczą w następujących
zakresach: dzierşawy i najmu nieruchomości, wynajmu rzeczy, usług przewozowych, usług naprawy
sprzętu, usług farmaceutycznych, usług kserograficznych, usług udostępniania wyciągów, odpisów
lub kopii dokumentacji medycznej, usług udzielania
zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia,
organizacji szkoleń, kursów oraz konferencji związanych z działalnością leczniczą, obsługi imprez zakresie zabezpieczenia medycznego, pobierania
opłat parkingowych, prowadzenia szkoły rodzenia,
usług związanych z udziałem osób towarzyszących
w szczególności przy porodzie rodzinnym, pobycie
dziecka w szpitalu;
2) leczniczą, polegającą na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych odpłatnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział III
ORGANY ZESPOŁU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 6. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Społeczna.
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DYREKTOR ZESPOŁU
§ 7.

1. Dyrektor stoi na czele Zespołu, kieruje jego działalnością, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie
oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki podmiotu
leczniczego określone ustawą o działalności leczniczej.
3. Dyrektor jest przełoşonym pracowników Zespołu.
4. Dyrektor podejmuje w formie zarządzenia decyzje
dotyczące działalności Zespołu.
RADA SPOŁECZNA
§ 8.
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zespół, a takşe
organem doradczym Dyrektora.
2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje
jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w Oświęcimiu.
3. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Starosta Oświęcimski lub
osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu
w Oświęcimiu w liczbie 9 osób.
4. Zadania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej.
5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata i biegnie
od dnia jej powołania, przy czym zawsze kończy
się po upływie czterech miesięcy od dnia ukonstytuowania się składu Rady Powiatu nowej kadencji
po wyborach.
6. Członek Rady Społecznej moşe być odwołany
w przypadku długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi
okolicznościami, jeşeli okres tej nieobecności przekracza 6 miesięcy.
7. Tryb pracy, sposób podejmowania uchwał i zwoływania posiedzeń określa Regulamin Rady Społecznej.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.
1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą:
1) Pion Medyczny,
2) Pion Zarządzania, Finansów i Rachunkowości,
3) Pion Techniczno – Eksploatacyjny i Administracji.
2. Schemat organizacyjny Zespołu określa załącznik
Nr 1 do Statutu.
§ 10.
1. Dyrektor Zespołu sprawuje swoje funkcje przy
pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
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2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych,
3) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
4) Głównego Księgowego.
2. Dyrektor Zespołu jest bezpośrednim przełoşonym
pracowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Zarządzania, Finansów i Rachunkowości.
§ 11.
1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje powierzonym zakresem spraw i działalnością komórek
organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Medycznego.
2. Schemat organizacyjny Pionu Medycznego stanowi
załącznik nr 2 do Statutu.
3. Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Medycznego stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
4. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych kieruje powierzonym zakresem spraw
i działalnością komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Techniczno – Eksploatacyjnego
i Administracji.
5. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa kieruje pracą pielęgniarek i połoşnych.
6. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo
- Księgowy.
§ 12. Organizację i zadania oraz sposób kierowania poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi określa Regulamin Organizacyjny Zespołu
Opieki Zdrowotnej.
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Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU
§ 13.

1. Zespół prowadzony jest w formie samodzielnego
zakładu, pokrywającego z posiadanych środków
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i zobowiązań.
2. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest
w oparciu o:
1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej,
2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
3. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy
i inwestycyjny, ustalany przez Dyrektora Zespołu
po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. Zmiana niniejszego Statutu moşe nastąpić
w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Oświęcimiu
Adam Merta
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Załącznik Nr 1
do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu:
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Załącznik Nr 2
do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu:
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do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu
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UCHWAŁA NR XI/128/2011
RADY POWIATU W OŅWIĈCIMIU
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oņwiĉcimiu z dnia 29 wrzeņnia 2010 r. w sprawie
nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oņwiĉcimiu.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr L/369/2010 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Oświęcimiu wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Do zakresu działania Zarządu Dróg naleşy
w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju
sieci dróg powiatowych oraz bieşące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych
obiektów inşynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników,
drogowych obiektów inşynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń
związanych z drogą,
5) realizacja
zadań
w zakresie
inşynierii
i bezpieczeństwa ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla
potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat
i kar pienięşnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz
udostępnianie ich na şądanie uprawnionym
organom,
10) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu
dróg i drogowych obiektów inşynierskich ze
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu
na stan bezpieczeństwa drogowego,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich
uşytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobraşeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub
utrzymania dróg,
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie
dróg i drogowych obiektów inşynierskich dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami
róşnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagroşenie bezpieczeństwa osób lub
mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
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16) utrzymywanie zieleni przydroşnej, w tym
sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
17) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego jeşeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa
drogowego lub zmiana tego sposobu mogą
mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę albo w przypadku wystąpienia do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu planu
w zakresie działania Zarządu Dróg,
18) uzgadnianie dokumentacji projektowej
zjazdów, lokalizowanych w pasie drogowym
obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz przebudowy lub remontu istniejących w pasie
drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową
lub obsługą ruchu,
19) kontrola realizacji zadań związanych z zarządem dróg w miastach i gminach, gdzie
zadanie te Zarząd Powiatu powierzył innym
podmiotom,
20) dysponowanie i prowadzenie prawidłowej
gospodarki środkami finansowymi otrzymanymi z budşetu Powiatu,
21) współpraca z sąsiednimi zarządami dróg.
2. Zarząd Dróg jest upowaşniony do:
- wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeşeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
- urządzania czasowego przejazdu przez
grunty przyległe do pasa drogowego
w razie przerwy w komunikacji na drodze,
- ustawienia na gruntach przyległych do
pasa drogowego zasłon przeciwśnieşnych.
2) w § 7 po ust. 2 dodaje się ustępy 3 – 5 o następującym brzmieniu:
3. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych
z zakresem
działania
kierowanej
jednostki
w ramach upowaşnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
Załącznik
do uchwały Nr XI/128/2011
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
STATUT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W OŅWIĈCIMIU
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
zwany dalej „Zarządem Dróg” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn.
zm.),
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.),
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4. W sprawach z zakresu administracji samorządowej Dyrektor Zarządu Dróg wydaje decyzje administracyjne na mocy upowaşnień udzielonych
przez Zarząd Powiatu i Starostę.
5. Dyrektor Zarządu Dróg wykonuje wszystkie
czynności wynikające ze stosunku pracy wobec
pracowników Zarządu Dróg.
3) Tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: Zasady
gospodarki finansowej.
4) § 9 otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Dróg jako budşetowa jednostka organizacyjna, finansowana jest z budşetu powiatu.
2. Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu
rocznego planu finansowego.
3. Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
o finansach publicznych oraz według klasyfikacji
dochodów i wydatków budşetowych obowiązujących w jednostkach budşetowych.
4. Księgowość Zarządu Dróg prowadzona jest
w oparciu o zakładowy plan kont zgodny
z przepisami odpowiednich ustaw i rozporządzeń.
5. Zarząd Dróg posiada własne rachunki bankowe.
5) skreśla się § 10.
6) § 11 otrzymuje oznaczenie: § 10.
§ 2. Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, który stanowi
załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Oświęcimiu
Adam Merta

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.),
4) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póŝn.
zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
6) uchwały Nr 6/99 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego
1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu,
7) niniejszego Statutu,
8) Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Powiecie – naleşy przez to rozumieć Powiat Oświęcimski,
2) Zarządzie Dróg – naleşy przez to rozumieć Zarząd
Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.
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§ 3. Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną
Powiatu, która wykonuje zadania zarządcy dróg powiatowych oraz zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych na obszarze Powiatu.
§ 4. Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Oświęcim.
Rozdział II
Zakres działania
§ 5.
1. Do zakresu działania Zarządu Dróg naleşy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci
dróg powiatowych oraz bieşące informowanie
o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowych
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inşynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inşynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inşynierii i bezpieczeństwa ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pienięşnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz udostępnianie ich na şądanie uprawnionym organom,
10) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg
i drogowych obiektów inşynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa drogowego,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich uşytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobraşeniom
środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg
i drogowych obiektów inşynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami róşnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagroşenie
bezpieczeństwa osób lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) utrzymywanie zieleni przydroşnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
17) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego jeşeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego
lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na
ruch drogowy lub samą drogę albo w przypadku
wystąpienia do Zarządu Powiatu o uzgodnienie
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projektu planu w zakresie działania Zarządu
Dróg,
18) uzgadnianie dokumentacji projektowej zjazdów,
lokalizowanych w pasie drogowym obiektów
budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz przebudowy lub remontu
istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,
19) kontrola realizacji zadań związanych z zarządem
dróg w miastach i gminach, gdzie zadanie te Zarząd Powiatu powierzył innym podmiotom,
20) dysponowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami finansowymi otrzymanymi
z budşetu Powiatu,
21) współpraca z sąsiednimi zarządami dróg.

2. Zarząd Dróg jest upowaşniony do:
-

-

wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeşeli jest to niezbędne do wykonania
czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
urządzania czasowego przejazdu przez grunty
przyległe do pasa drogowego w razie przerwy
w komunikacji na drodze,
ustawienia na gruntach przyległych do pasa
drogowego zasłon przeciwśnieşnych.
Rozdział III
Organizacja Zarządu Dróg

§ 6. Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu
Dróg określa Regulamin Organizacyjny uchwalony
przez Zarząd Powiatu.
§ 7.
1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora Zarządu Dróg zatrudnia i zwalnia Zarząd
Powiatu.
3. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do składania
oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem
działania kierowanej jednostki w ramach upowaşnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
4. W sprawach z zakresu administracji samorządowej
Dyrektor Zarządu Dróg wydaje decyzje administracyjne na mocy upowaşnień udzielonych przez
Zarząd Powiatu i Starostę.
5. Dyrektor Zarządu Dróg wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zarządu Dróg.
§ 8. Prawa i obowiązki pracowników Zarządu
Dróg określają przepisy ustawy z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz.1458), Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora
w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa.
Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej
§ 9.
1. Zarząd Dróg jako budşetowa jednostka organizacyjna, finansowana jest z budşetu powiatu.
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2. Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu rocznego planu finansowego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10.

3. Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach
publicznych oraz według klasyfikacji dochodów
i wydatków
budşetowych
obowiązujących
w jednostkach budşetowych.

1. Statut Zarządu Dróg uchwala Rada Powiatu
w Oświęcimiu.
2.

4. Księgowość Zarządu Dróg prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont zgodny z przepisami odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są
w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Oświęcimiu
Adam Merta

5. Zarząd Dróg posiada własne rachunki bankowe.
6722
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UCHWAŁA NR XVII/114/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm./,art. 12 ust. 1
pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z póŝ.zm/ art. 5, ust. 5b, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty - /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm./ - Rada Miejska w Brzesku uchwala AKT
O UTWORZENIU SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
o następującej treści:
§ 1.
1. Z dniem 1 września 2012r. tworzy się Szkołę Muzyczną I stopnia w Brzesku.

3. Szkoła jest prowadzona jako jednostka budşetowa
gminy Brzesko.
4. Organ prowadzący wyposaşa Szkołę w mienie
niezbędne do realizacji celów określonych
w Statucie.
§ 2. Organizację Szkoły określa statut stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Siedzibą Szkoły jest miasto Brzesko, Powiat Brzeski, Województwo Małopolskie.
Załącznik
do uchwały Nr XVII/114/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr KRZYSZTOF OJCZYK
łach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 65, poz.
400).
I. Ustalenia ogólne.

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.Nr 256,poz.2572,z póŝn. zm.).
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŝ. zm.)
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z póŝn. zm) 4) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie ramowych statutów i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 181,
poz.1507). 5) Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08 kwietnia 2008r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szko-

§ 1.
1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku jest szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego
o cztero i sześcioletnim cyklu kształcenia.
2. Szkoła uşywa nazwy: Szkoła Muzyczna I stopnia
w Brzesku.
3. Siedziba Szkoły znajduje się w Brzesku ul. Królowej
Jadwigi 18, 32-800 Brzesko, gmina Brzesko, Powiat
Brzeski, Województwo Małopolskie.
4. Organem załoşycielskim i prowadzącym szkołę jest
Gmina Brzesko
5. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w formie
jednostki budşetowej
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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7. Absolwenci szkoły I stopnia otrzymują świadectwo
ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia.
8. Szkoła muzyczna I stopnia w Brzesku jest szkołą publiczną.
9. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
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3) udział uczniów i nauczycieli w kursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach, koncertach,
konkursach i przeglądach,
4) współpracę z władzami administracyjnymi, instytucjami kultury, podmiotami gospodarczymi.
III. Struktura organizacyjna szkoły.

II. cele i zadania szkoły.
§ 3.
§ 2.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie
z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póŝn. zm)oraz
w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych,
a w szczególności:
1) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,
2) przygotowuje wraşliwych i świadomych odbiorców muzyki,
3) oddziaływuje aktywnie na otoczenie w zakresie
upowszechniania kultury muzycznej,
4) przygotowuje absolwentów do kontynuowania
nauki w szkole II stopnia,
5) prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze,
6) kształtuje wraşliwość estetyczną i poczucie piękna
2. Szkoła Muzyczna I stopnia współdziała z jednostką
samorządu terytorialnego poprzez:
1) organizowanie koncertów na terenie całej gminy,
2) udział uczniów w imprezach kulturalnych, charytatywnych itp. na terenie gminy i powiatu,
3) współorganizowanie imprez kulturalnych i innych
wymagających oprawy muzycznej,
4) promocję szczególnie uzdolnionych uczniów,
5) występowanie z wnioskami o stypendia uczniowskie,
6) informowanie szkół, w których uczą się uczniowie
Szkoły Muzycznej, o ich osiągnięciach,
7) udostępnianie mediom informacji o działalności
szkoły oraz osiągnięciach uczniów i nauczycieli,
8) składanie wniosków o patronat władz gminy nad
imprezami o szerszym, pozaszkolnym zasięgu:
konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim oraz imprez okolicznościowych,
spotkań szkoleniowych i warsztatów metodycznych.
3. Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1 poprzez:
1) prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na
instrumentach, zbiorowych lekcji teoretycznych
oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,
2) prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie przeglądów, konkursów itp.,

1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Dyrektor:
1) Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełoşonym wszystkich pracowników
i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2) Do zadań Dyrektora naleşy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
3) Dyrektor szkoły w szczególności jest odpowiedzialny za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
b) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów
nadzorujących szkołę,
c) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
d) dysponowanie środkami określonymi w planie
finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę
Pedagogiczną oraz prawidłowe ich wykorzystanie,
e) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) decydowanie w sprawach przyznawania nagród
oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
g) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróşnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły,
h)

wykonywanie innych zadań
z przepisów szczególnych,

wynikających

i) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
4) Dyrektoror w razie potrzeby moşe powołać wicedyrektora lub kierowników sekcji, po zasięgnieciu
opini Organu Prowadzacego oraz Rady Pedagogicznej.
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5) Zakres kompetencji wicedyrektora i kierowników
sekcji określa Dyrektor szkoły w oparciu o odpowiednie przepisy.
6) Odwołania ze stanowisk kierowniczych dokonuje
Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Rada Pedagogiczna:
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4) kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok,
5) Do kompetencji Rady Rodziców w szczególności
naleşy:
a) tworzenie i uchwalanie w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim programu wychowawczego szkoły,

1) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły,

b) moşe występować do Rady Pedagogicznej
i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem
szkoły powołanym do realizowania jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i
opieki,

c) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ŝródeł; zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców,

3) działa w oparciu o regulamin działalności Rady
Pedagogicznej,

d) współdziała z innymi organami szkoły w realizacji jej statutowych celów.

4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły,

e) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.

5) Rada Pedagogiczna w szczególności:
a) zatwierdza plan pracy szkoły,
b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c)

podejmuje uchwały w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d) ustala organizację doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy
uczniów,
f) przygotowuje i uchwala Statut szkoły, oraz
przedkłada zmiany po zaopiniowaniu przez Radę
Rodziców,
g) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu
finansowego szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
h) ustala, w porozumieniu z Radą Rodziców, stawki opłat za wypoşyczenie instrumentów,
i) moşe występować z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego
stanowiska kierowniczego w szkole,
j) z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły oraz
stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę,
k) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza
tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
l) opiniuje kandydatury do funkcji kierowników sekcji,
ł) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróşnień. m)
opiniuje program wychowawczy.
4. Rada Rodziców:
1) w szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów,
2) działa w oparciu o uchwalony na ogólnym zebraniu
rodziców regulamin rady, który nie moşe być
sprzeczny ze Statutem szkoły,
3) Rada Rodziców składa się z 5 członków wybranych
przez ogół rodziców w tajnych wyborach,

5. Samorząd Uczniowski:
1) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie
szkoły.
2) Zasady wybierania i działania organów samorządu
określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
3) Regulamin Samorządu nie moşe być sprzeczny ze
Statutem szkoły.
4) Samorząd Uczniowski posiada prawo do:
a) organizacji şycia szkolnego umoşliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
szkolnym
a moşliwością
rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań,
b) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
c) zapoznania się z programem nauczania, z jego
treścią, celami i stawianymi wymaganiami jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu,
d) wyraşania opinii w sprawie skreślenia z listy
uczniów redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej,
e) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem,
własnej działalności kulturalnej, oświatowej
i rozrywkowej,
f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.
IV. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 4.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników
ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
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§ 5.

a) 6-letnim

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej
pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności
naleşy:
1) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
2) wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań
uczniów, a takşe ich rozwoju psychicznego,
3) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,
4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu rozeznanie ich
problemów,
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
6) dbałość o bezpieczeństwo uczniów
7) dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny
sprzęt szkolny,
8) promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.
3. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub opiekunami.
4. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków słuşbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w Art. 63 Karty Nauczyciela Ustawa z 26 stycznia
1982, Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz.674 z póşn. zm.
V. Organizacja pracy szkoły
§ 6.

b) 4-letnim
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą
Rady Pedagogicznej istnieje moşliwość zmiany cyklu
lub specjalności w trakcie trwania nauki.
3. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji
szkoły ustala Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną.
4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut oraz 30 minut
w klasach I - III cyklu sześcioletniego przedmiotu instrument główny. Zajęcia w poszczególnych klasach
trwają zgodnie z obowiązującym ramowym planem
nauczania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Decyzję o organizacji tygodnia pracy (pięcio lub sześciodniowym) podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
7. O przyjętej organizacji tygodnia pracy Dyrektor szkoły
powiadamia organ prowadzący szkolę, uczniów i ich
rodziców przez rozpoczęciem zajęć szkolnych.
§ 8.
1. Opiekę nad uczniem w czasie zajęć edukacyjnych
sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
2.

W wypadku gdy uczniowie szkoły uczestniczą
w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
uczniów.

1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą w najblişszy piątek po
dniu 18 czerwca.

3. Dyrektor i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed
przemocą, uzaleşnieniami, demoralizacją oraz innymi
przejawami patologii społecznej.

2. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa
Dyrektor w arkuszu organizacji szkoły na podstawie
ramowego planu nauczania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz szkolnego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący szkołę.

4. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie
uczniów.

3. Organizacja szkoły określa liczbę pracowników szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4. W pierwszym roku działalności szkoły otwarta zostaje
klasa fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, fletu, oboju,
puzonu, saksofonu, gitary, akordeonu i perkusji.
5. Powołanie następnych klas instrumentalnych w latach następnych będzie zaleşało od potrzeb
i moşliwości finansowych szkoły.
§ 7.
1. Czas trwania nauki:
1) w szkole nauka odbywa się w cyklach:

5. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania
z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na
instrumentach oraz wykonywania obowiązków słuşbowych.
§ 9.
1. Szkoła Muzyczna korzysta ze zbiorów Biblioteki działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Brzesku.
2. Działalność tej biblioteki określają odrębne przepisy.
§ 10.
1. Szkoła moşe przyjmować studentów wyşszych uczelni
na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy daną Uczelnią
a Dyrektorem szkoły.
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2. Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać na wybrane zajęcia zbiorowe za zgodą Dyrektora szkoły.
VI. Zasady rekrutacji
§ 11.
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10. Po kaşdej części badania przydatności komisja wpisuje do indywidualnego protokołu uzyskaną przez
kandydata ocenę.
11. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.
12. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą
ocen od 1 do 25.

1. Realizując statutowe cele i zadania Szkoła Muzyczna
I stopnia w Brzesku przeprowadza co roku rekrutację
kandydatów do klas pierwszych.

13. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza
protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych oraz uzyskaną przez
nich ocenę.

2. Na stronie internetowej szkoły oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku (www.brzesko.pl) znajduje się informacja o zasadach przyjęć, o warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.

14. Kandydat jest zakwalifikowany do klasy I jeşeli
w wyniku przeprowadzonego badania przydatności
uzyskał średnią punktację minimum 16 punktów.

3. Szkoła prowadzi rekrutację:
1) Do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania Szkoły
Muzycznej I stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli 6 lat i nie przekroczyli 10 roku şycia.
2) Dopuszcza się przyjęcie do szkoły dzieci 5 letnich,
u których badanie przydatności potwierdza szczególne uzdolnienia muzyczne i predyspozycje psychofizyczne do nauki gry na określonym instrumencie.
3) Do klasy I czteroletniego cyklu nauczania Szkoły
Muzycznej I stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 16 roku şycia.
4. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do
szkoły składają kwestionariusz oraz zaświadczenie
lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie od 1 marca
do 31 maja.
5. Kwalifikacje kandydatów odbywają się: na podstawie
badania przydatności kandydatów w okresie od maja
do zakończenia zajęć lekcyjnych. Datę przeprowadzanych kwalifikacji ustala Dyrektor szkoły.
6. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych,
2) sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do
nauki gry na określonym instrumencie.
7. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:
1) poczucia słuchu,
2) poczucia rytmu,
3) poczucia harmonii,
4) pamięci muzycznej,
5) inteligencji ogólnej
8. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej
moşe powołać spośród członków komisji zespoły
kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
9. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala
komisja) oraz przeprowadzenie egzaminów wstępnych i badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.
Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą słuşbową.

15. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na
podstawie ostatecznej oceny zbadania przydatności
- od oceny najwyşszej zgodnie z ilością wolnych
miejsc w danej specjalności.
16. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do
szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badań
przydatności.
17. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły
moşe ubiegać się o przyjęcie do klasy wyşszej niş
pierwsza.
18. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyşszej
niş pierwsza podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie
ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której
kandydat ma być przyjęty.
VII. Program Wychowawczy
§ 12.
1. Program Wychowawczy tworzą rodzice i prawni opiekunowie uczniów naszej szkoły opiniuje go Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski.
2. Program wychowawczy realizowany przez szkołę ma
na celu wszechstronny rozwój kaşdego ucznia
w szczególności poprzez:
1) tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, opartej
na zasadach wzajemnego poszanowania i tolerancji.
2) dąşenie do zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa.
3) jasne i wyraŝne definiowanie praw i obowiązków
uczniów oraz przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.
3. Uczenie dzieci i młodzieşy dobrej organizacji własnego czasu, samodzielności i systematyczności.
4. Tworzenie moşliwości pełnej realizacji aspiracji
i potrzeb uczniów poprzez wspieranie działalności
Samorządu Uczniowskiego oraz innych wartościowych inicjatyw uczniowskich.
5. Wychowanie dzieci i młodzieşy przez muzykę oraz
obcowanie z innymi dziedzinami sztuki mające na celu przygotowanie świadomych i wraşliwych odbiorców.
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6. Uczenie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań i współpracę w grupie.

nikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania,

7. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
uczniów m.in. poprzez pielęgnowanie tradycji (koncerty patriotyczne) i współodpowiedzialności za organizowanie şycia całej społeczności szkolnej.

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów,

8. Dąşenie do integracji społeczności szkolnej przez
realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych
i rozrywkę.
9. Dąşenie do kompleksowej współpracy z rodzicami na
wszystkich płaszczyznach w celu zapewnienia wysokiej efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej.
§ 13. Podstawa prawna: Rozporządzenie MKiDzN
z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów
oraz
przeprowadzania
sprawdzianów
i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 65, poz. 400)
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych,
2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu oraz uzdolnieniach uczniów,
4) umoşliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
5) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieşące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach obowiązujących w szkole,
3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych
i warunki ich poprawiania,
4)

przeprowadzanie egzaminów
promocyjnych i poprawkowych,

klasyfikacyjnych,

5) warunki uzyskania promocji i ukończenia szkoły,
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
VIII. Wewnątrzszkolny System Oceniania
§ 14.
1. Nauczyciele na początku kaşdego roku szkolnego
informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wy-

3) warunkach i trybie uzyskania wyşszej od przewidywanej końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej
w trybie egzaminu promocyjnego.
2. Informacje te przekazywane są rodzicom (prawnym
opiekunom) przez nauczycieli na zebraniach organizowanych na początku kaşdego roku szkolnego.
3. W kaşdym roku szkolnym wychowawcy organizują
wywiadówki semestralne w terminach ustalonych
przez Dyrektora szkoły.
4. Wywiadówki mają na celu dostarczenie rodzicom
(prawnym opiekunom) informacji o ocenach, postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów ze
wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.
5. W razie potrzeby spotkania z rodzicami (prawnymi
opiekunami) mogą się odbywać w innych terminach
niş wywiadówki z inicjatywy kaşdego nauczyciela.
6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której
mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty zwanej dalej "ustawą", dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwoju lub specyficznie trudności uczenia się, uniemoşliwiające sprostanie tym wymaganiom poprzez:
1) wydłuşenia czasu pracy nad problemem technicznym,
2) ograniczenie
ilości
materiału
technicznowykonawczego nie przekraczającego podstaw programowych,
3) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie części programu z nut,
4) ilościowe ograniczenie materiału egzaminacyjnego,
5) ścisła współpraca nauczyciela z rodzicami, prawnymi opiekunami,
6) indywidualne traktowanie ucznia z zaburzeniami
pod względem zaplanowania materiału na cały
cykl nauczania,
7) motywujący stosunek do oceniania, akcentowanie
sukcesów.
§ 15.
1. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia we
wszystkich zajęciach przewidzianych ramowym planem nauczania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń
moşe być zwolniony na czas określony z części zajęć
edukacyjnych.
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3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii
lekarza specjalisty.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
5. W uzasadnionych przypadkach uczeń moşe, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady
Pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy
w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze
godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
1) Uczeń, o którym mowa w pkt 5, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych
zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy.
§ 16. Skala Ocen
1. W Szkole Muzycznej I stopnia w Brzesku obowiązuje
następująca skala ocen:
1) stopień celujący - 6 oznacza, şe osiągnięcia ucznia
wykraczają poza wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
wykonawczych z programu nauczania danej klasy,
osiąga sukcesy w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
2) stopień bardzo dobry - 5 oznacza, şe uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne wynikające
z realizowanego programu nauczania, sprawnie
posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie
problemy
teoretyczne
i wykonawcze, bierze czynny udział w działalności
koncertowej szkoły.
3) stopień dobry - 4 oznacza, şe spełnienie wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania nie jest pełne, ale uczeń umie
poprawnie wykonywać utwory i nie przewiduje się
problemów w dalszym kształceniu.
4) stopień dostateczny - 3 oznacza, şe uczeń spełnia
jedynie podstawowe wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania co
moşe oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia, realizuje typowe zadania teoretyczne
i wykonawcze o średnim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający - 2 oznacza, şe spełnienie
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania jest minimalne
i powaşnie utrudni, a nawet moşe uniemoşliwić
dalsze kształcenie, realizuje utwory o niewielkim
stopniu trudności, 6) stopień niedostateczny 1 oznacza, şe uczeń wyraŝnie nie spełnia wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania co uniemoşliwia mu kontynuację
kształcenia, nie jest w stanie wykonać utworów
o niewielkim stopniu trudności.
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§ 17. Klasyfikacja

1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega
na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania.
2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy
w kaşdym roku szkolnym pod koniec kaşdego semestru.
3. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący poszczególne
zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ustalanych przez
komisje egzaminacyjne.
4. Oceny są jawne - nauczyciel na bieşąco informuje
uczniów o kaşdej ocenie odnotowanej w dzienniku.
5. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione
w dzienniku lekcyjnym.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją
uzasadnić.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace
kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom).
8. Oceny klasyfikacyjne niedostateczne z przedmiotów
nadobowiązkowych nie mają wpływu na promocję
do klasy programowo wyşszej.
9. Średnią ocen ustala się z uwzględnieniem ocen
z przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, które określone są w szkolnym planie nauczania.
10. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen
cząstkowych. Oceny cząstkowe oraz oceny
z podsumowujących prac pisemnych wyraşone są
w skali 6-stopniowej i mogą być uściślone o znaki
"+", "-".
11. Ocenę końcoworoczną z przedmiotów ogólnomuzycznych i zespołowych wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia na podstawie oceny semestralnej oraz ocen cząstkowych z drugiego semestru.
12. Dla klas programowo najwyşszych ocenę końcoworoczną z przedmiotu kształcenie słuchu i audycje
muzyczne ustala nauczyciel prowadzący w wyniku
przeprowadzonego testu badania wiadomości.
13. Przed końcoworocznym (semestralnym) posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele
są obowiązani do poinformowania uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych
dla
nich
ocenach
klasyfikacyjnych
w terminach:
1) trzech tygodni w formie przekazania uczniom
i rodzicom kartek z ocenami,
2) jednego miesiąca w przypadku uczniów zagroşonych w formie pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów).
14. Uczeń moşe uzyskać wyşszą niş przewidywana ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny
ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego:
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1) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)
w formie pisemnej prośby o zmianę oceny klasyfikacyjnej dla ucznia.
2) Prośba musi wpłynąć do Dyrektora szkoły najpóŝniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3)

Ocenę moşna
sprawdzającego.

zmienić

w wyniku

egzaminu

§ 18. Egzamin promocyjny
1. Z przedmiotu - instrument główny ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną
w trybie egzaminu promocyjnego według następujących kryteriów:
1) prawidłowe ustawienie aparatu gry, umiejętności
techniczne,
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2) 24 -21 punktów - stopień bardzo dobry,
3) 24 pkt - 5 +
4) 23 pkt - 5 +
5) 22 pkt - 5
6) 21 pkt - 5 7)20-16 punktów - stopień dobry,
8) 20 pkt - 4 + +
9) 19 pkt - 4 +
10) 18 pkt - 4
11) 17 pkt - 4 12) 16 pkt - 4 =
13) 15-13 punktów - stopień dostateczny,

2) prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania,

14) 15 pkt - 3 +

3) intonacja, estetyka brzmienia,

16) 13 pkt - 3 -

4) zgodność interpretacji z budową formalną, stylowość artystyczna i walory wykonania.

17) 12-11 punktów - stopień dopuszczający,

2. Przepisów § 18 ust. 8 nie stosuje się do uczniów klas
pierwszych szkoły muzycznej I stopnia, ocenę ustala
w tym przypadku nauczyciel.
3. Program egzaminu promocyjnego moşe być podzielony na dwie części.

15) 14 pkt - 3

18) 12 pkt - 2
19) 11 pkt - 2 20) do 10 punktów - stopień niedostateczny.

4. Szczegółowy termin egzaminów promocyjnych ustala
Dyrektor szkoły.

12. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę
egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję, protokół dołącza się do arkusza ocen.

5. Uczniowie informowani są o dacie sprawdzianów,
przesłuchań i egzaminów promocyjnych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

13. Rada Pedagogiczna moşe w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego.
Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.

6. Uczniowie mają obowiązek przystąpić do egzaminów
promocyjnych w wyznaczonym terminie.

14. Uczeń ma prawo do uzyskania wyşszej oceny od
proponowanej przez nauczyciela przez zachowanie
następujących procedur:

7. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu promocyjnego
w wyznaczonym terminie, moşe do niego przystąpić
w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora
szkoły, nie póŝniej jednak niş do dnia w którym odbywa się posiedzenie Rady Pedagogicznej.

1) rodzic lub prawny opiekun ucznia lub sam uczeń,
składa prośbę do nauczyciela o moşliwość poprawienia oceny końcoworocznej na trzy tygodnie
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

8. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do
egzaminu promocyjnego podlega skreśleniu z listy
uczniów.

2) nauczyciel zgodnie z ppkt. 1) określa zakres materiału danej klasy, uwzględniając skalę trudności
odpowiadającej ocenie, o którą uczeń ubiega się,

9. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor powołuje co najmniej trzyosobową komisję,
w skład której wchodzą:

3) procedurę uzyskania wyşszej oceny przeprowadza
nauczyciel danego przedmiotu w terminie, do posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

1) dyrektor - jako przewodniczący komisji,

§ 19.

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

Promocja

3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia. W przypadku
róşnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna
punktów wystawionych przez członków komisji.
11. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali.:
1) 25 punktów - stopień celujący,

1. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli
z przedmiotów nieobjętych egzaminami dokonywane
jest najpóŝniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2. Uczniowie informowani są przez nauczycieli ustnie
o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych
najpóŝniej na trzy tygodnie przed datą ich wystawienia. W przypadku przewidywanej oceny nie promującej w tym samym terminie powiadamiani są pisemnie rodzice (prawni opiekunowie).
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3. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę
Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i
obejmuje podjęcie uchwał o:
1) promowaniu uczniów do klas programowo wyşszych lub ukończeniu szkoły,
2) promowaniu uczniów poza normalnym trybem,
3) wyróşnieniu uczniów.
4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyşszej jeşeli
z przedmiotu instrument główny i kształcenia słuchu
otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyşszą od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych
przedmiotów ocenę wyşszą od stopnia niedostatecznego, z przedmiotów nadobowiązkowych uzyskanie
oceny niedostatecznej nie ma wpływu na promocję.
5. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre
z wszystkich przedmiotów lub osiągający sukcesy artystyczne, na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego moşe być promowany do klasy programowo
wyşszej poza normalnym trybem z końcem lub
w ciągu roku szkolnego lub z pominięciem jednej
klasy, np. z III do V.
6. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna nie promująca do klasy wyşszej moşe
być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną
w trybie egzaminu promocyjnego nie moşe być
zmieniona.
8. Dodatkowy termin egzaminu promocyjnego z przyczyn zdrowotnych czy losowych wyznacza Dyrektor
szkoły.
9. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu promocyjnego w dodatkowym terminie:
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3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 21 ust.2
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej
szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w § 21 ust. 4 pkt.2 moşe
być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym şe powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
6. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie moşe być nişsza od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej, a w przypadku oceny z kształcenia słuchu - oceny dopuszczającej,
która moşe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeşeniem § 22 ust.1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący
załącznik do arkusza ocen danego ucznia, zawierający
w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu,
3) zadania (pytania) sprawdzające lub program,

1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złoşenie prośby przez rodziców lub
prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego
terminu,

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych
opiekunów o terminie następnego egzaminu
promocyjnego nie póŝniej jednak niş do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na
warunkach określonych w par.18

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 20 ust.
2 w wyznaczonym terminie, moşe przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

§ 20. Ustalenie oceny z naruszeniem prawa.

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

§ 21. Egzamin poprawkowy

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą
zgłosić zastrzeşenia do Dyrektora szkoły, jeşeli uznają, şe końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych
została
ustalona
niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej
oceny, z zastrzeşeniem § 20 ust.6. Zastrzeşenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1. Egzamin poprawkowy moşe zdawać uczeń, który
w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał nie
więcej
niş
jedną
ocenę
nie
promującą.
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna
moşe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
z dwóch przedmiotów.

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

3. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.

2. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyşszych.

4. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
1) Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący
w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji,
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2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza
ocen danego ucznia, zawierający:
1) skład komisji,

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po wyraşeniu zgody przez Radę Pedagogiczną w terminie do
31.08. Szczegółowa data uzgodniona jest z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń jest
równieş
poinformowany
o zakresie
materiału
i formie egzaminu.
6.

2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne lub program,
4) ocenę ustaloną przez komisję,
5) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia
lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
6. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie moşe przystąpić
w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.
7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 20
ust.6 i nie przystąpił lub nie zdał egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego do dnia 31.08, podlega
skreśleniu z listy uczniów, chyba, şe Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złoşenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,
2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych
opiekunów o terminie następnego egzaminu poprawkowego nie póŝniej jednak niş do posiedzenia
klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, na warunkach określonych w par.18 ust 9.
§ 22. Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń moşe nie być klasyfikowany z jednego, kilku
lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeşeli nauczyciel
nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
2. Uczeń nie klasyfikowany w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była usprawiedliwiona, moşe zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. W przypadku nie klasyfikowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na pisemną prośbę
ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna moşe wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych
w § 18 ust. 1 przeprowadza komisja egzaminacyjna
w składzie określonym w § 18 ust.9. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza
nauczyciel danego przedmiotu.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
sporządza się protokół zawierający skład komisji albo
imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu,
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"
8. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie:
1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złoşenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,
2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych
opiekunów o terminie następnego egzaminu klasyfikacyjnego nie póŝniej jednak niş do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych w par.18 ust.9.

8. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń moşe powtarzać klasę tylko jeden raz.
9. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie:
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§ 23. Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeşeli
na zakończenie klasy programowo najwyşszej spełnił
warunki określone w § 19 ust.4.
§ 24. Egzamin sprawdzający
1. Termin egzaminu sprawdzającego oraz komisję wyznacza Dyrektor szkoły.
2.

Wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych
przedmiotów zawarte są w wymaganiach edukacyjnych właściwych dla danych przedmiotów i ujęte
w szkolnym zestawie programów nauczania.

3. Z przedmiotów ogólnomuzycznych egzamin przeprowadzany jest w formie sprawdzianu teoretyczno praktycznego.
4. Dyrektor szkoły powołuje komisję w skład której
wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego
samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel uczący danego przedmiotu moşe być
zwolniony z udziału w pracach komisji na własną
prośbę lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia, z tym, şe powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
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6. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna nie moşe być nişsza od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem oceny niedostatecznej, a w przypadku
przedmiotu kształcenie słuchu - oceny dopuszczającej, która moşe być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji,
2) zadania (pytania) sprawdzające program
3) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych
nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, moşe przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 25. Nagrody
1. Nagrody przyznawane są za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące lub bardzo dobre z przedmiotu głównego
i kształcenia słuchu, udział w przesłuchaniach
i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
2) działalność artystyczną i społeczną na terenie szkoły, gminy.
2. Rodzaje nagród:
1) promocję z wyróşnieniem otrzymuje uczeń, który
w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 i dodatkowo ocenę minimum
bardzo dobrą z przedmiotów - instrument główny
i kształcenie słuchu, a z pozostałych przedmiotów
oceny minimum dobre,
2)

kończy szkołę z wyróşnieniem uczeń, który
w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają
się
końcoworoczne
oceny
klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyşszej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo nişszych w szkole danego
typu uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75
i dodatkowo z przedmiotów - instrument główny
i kształcenie słuchu oceny minimum bardzo dobre,
a z pozostałych przedmiotów oceny minimum dobre,

3) pochwały ustne na forum szkoły,
4) pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń,
5) listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów oraz
szkół macierzystych,
6) nagrody rzeczowe,
7) nagrody pienięşne w formie stypendiów lub pokrycia kosztów udziału w kursach lub przeglądach
pozaszkolnych.

Poz. 6723

3. Nagrody przyznaje na wniosek nauczyciela i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Dyrektor szkoły.
§ 26. Kary
1. Kary stosuje się za:
1) lekcewaşenie obowiązków ucznia,
2) nieprzestrzeganie Statutu szkoły,
3) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,
4) łamanie zasad współşycia społecznego.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie ustne:
a) nauczyciela
b) Dyrektora
c) Dyrektora na forum szkoły,
2) nagana:
a) ustna na forum szkoły
b) pisemna na tablicy ogłoszeń z zawiadomieniem
listownym rodziców lub opiekunów oraz szkoły
macierzystej
c) skreślenie z listy uczniów.
3. O wszystkich rodzajach kar szkoła informuje na piśmie
rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Skreślenie z listy uczniów jest najwyşszą formą kary
stosowaną w szkole.
Podstawą do skreślenia moşe być:
1) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,
2) niestawienie się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny lub poprawkowy w wyznaczonym terminie bez pisemnego usprawiedliwienia,
3) łamanie zasad współşycia społecznego.
5. Procedura skreślenia z listy uczniów:
1) Umotywowane podanie o skreślenie ucznia mogą
zgłaszać do Dyrektora szkoły, rodzice lub prawni
opiekunowie, nauczyciele i pełnoletni uczniowie.
2) Dyrektor szkoły kieruje do rodziców, prawnych
opiekunów lub - w przypadku osób pełnoletnich do osoby bezpośrednio zainteresowanej, pismo informujące o wszczęciu procedury skreślenia ucznia
z listy uczniów szkoły muzycznej.
3) Na najblişszym posiedzenia Rady Pedagogicznej,
po dokładnym zapoznaniu się z okolicznościami
i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,
Rada podejmuje uchwałę w w/w sprawie.
4) Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy. 6. Od zastosowanej kary przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do:
1) Dyrektora szkoły w wypadku kary zastosowanej
przez nauczyciela,
2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
w wypadku kary zastosowanej przez Dyrektora
szkoły.
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IX. Rodzice i uczniowie. Ich prawa i obowiązki

Poz. 6723,6724
§ 28.

1. Rodzice mają prawo do:
§ 27.
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
2) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
i psychicznej, poszanowania jego godności,
3) şyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktycznym,
4) swobody wyraşania myśli i przekonań,

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych,
2) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych
trudności w nauce,
4) wyraşania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły, w tym
celu organizuje się:

5) rozwijania talentu i zainteresowań,

a) ogólnoszkolne zebrania rodziców,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

b) okresowe spotkania rodziców z nauczycielami
(wywiadówki),

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach szkolnych.

c) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami na prośbę rodziców,

8) uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień
zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
a) stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w wyznaczonym terminie
lub przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności najpóŝniej w dniu egzaminu,
b)

d) uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego.
2. Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców
z organem nadzorującym szkołę umieszcza się
w miejscu łatwo dostępnym (np.: na tablicy ogłoszeń).
X. Postanowienia końcowe

systematycznego i aktywnego uczestnictwa
w zajęciach lekcyjnych i w şyciu szkoły,

c) podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach,
d) dbałości o wspólne dobro (instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria muzyczne, sprzęt
i wyposaşenie szkolne), ład i porządek w szkole,
e) przestrzegania zasad kultury współşycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleşanek i kolegów.
2. W szkole obowiązuje zakaz:
1) stosowania wszelkich form przemocy fizycznej
i psychicznej,
2) palenia tytoniu,
3) spoşywania alkoholu i przebywania pod jego
wpływem,
4) uşywania i handlu narkotykami oraz przebywania
pod ich wpływem.

§ 29.
1. Szkoła uşywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.
§ 30. Szkoła prowadzi i przechowuje kronikę szkoły.
Opiekę nad kroniką sprawuje bibliotekarz szkolny.
§ 31. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację
przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 32.
1. Szkoła jest jednostką budşetową.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Szkoła moşe tworzyć środki specjalne na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr KRZYSZTOF OJCZYK

6723
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Poz. 6724,6725

6724
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UCHWAŁA NR XVII/120/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie zakazu, spoŊywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych
na terenie Miasta Brzeska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póŝn. zm.),Rada
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się stały zakaz spoşywania napojów alkoholowych w następujących terenach Miasta
Brzeska:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/167/2000 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie zakazu
spoşywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Brzeska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w tym Dzienniku.

- teren Ogródka Jordanowskiego;
- Plac Targowy;
- trakt łączący Plac Şwirki i Wigury z Placem Zwycięstwa;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr KRZYSZTOF OJCZYK

- ul. Ks. Stanisława Pękały i jej najblişsze okolice.
6724
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UCHWAŁA NR XIII/131/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Oņrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz 1591 z póŝn. zm.),
art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej(t.j. z 2009 r.
Dz. U. Nr 175 poz. 136 z póŝ. zm.), w związku z art. 10
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887) Rada Miejska
w Brzeszczach uchwala:
§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Nr IX/79/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. wprowadzić następujące zmiany
1. W podstawie prawnej dodaje się pkt 7 o brzmieniu:
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887), dotychczasowe pkt 7 i 8 otrzymują odpowiednio numery 8 i
9.
2. W § 2 ust. 1 pkt b wprowadza się tiret 7 o brzmieniu:
- z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej:
a) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny
b) tworzenie moşliwości podnoszenia kwalifikacji
przez asystentów rodziny
c) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia rodzinnego oraz
prace
z rodziną
przeşywającą
trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
przez:
- zapewnienie rodzinie przeşywającej trudności
wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp
do specjalistycznego poradnictwa
- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do
działania rodzin wspierających
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz
zapewnienie w nich miejsc dla dzieci
d) finansowanie
- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających
- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny
- kosztów związanyzh z udzielaniem pomocy o
której mowa w art. 29 ust. 2 ponoszonych przez
rodziny wspierające
e) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z zakresu wspierania rodziny i przekazanie ich właściwemu wojewodzie
g) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny
zagroşonej kryzysem lub przeşywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42340 –

h) przekazywanie do biura informacji gospodarczej
informacji o których mowa w art. 193 ust. 8

Poz. 6725,6726,6727

w şycie po 14 dniach od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeszcz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Wawro

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
6725
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UCHWAŁA NR XIII/132/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zlecenia realizacji zadania Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póŝ. zm.)
w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149
poz. 887) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeszcz
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po 14 dniach od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 1. Zleca się prowadzenie zadania pt. "Wspieranie
rodziny" Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach
od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Wawro

6726
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UCHWAŁA NR XIII/134/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacjĉ zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 19c
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Brzeszczach
uchwala
§ 1. Przyjąć tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach

inicjatywy lokalnej określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach
Jacek Wawro
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/134/11
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 listopada 2011 r.

Poz. 6727,6728
f)

listę z podpisami osób popierających inicjatywę
g) w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest osoba prawna
- imiona i nazwiska osób reprezentujących
grupę inicjatywną
- listę z podpisami osób popierających
i występujących z inicjatywą
- adres korespondencyjny, numer telefonu
- dane osoby upowaşnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty
(imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego)
6) informację na temat dotychczasowych zadań
realizowanych przez wnioskodawcę we współpracy z administracją publiczną.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizacjĉ zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
1. Inicjatywą lokalną jest kaşde przedsięwzięcie naleşące do zadań publicznych gminy Brzeszcze, realizowane we współpracy z mieszkańcami gminy
w zakresie wskazanym w art.19b ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.
2. Inicjatywa lokalna moşe być realizowana jedynie na
terenie Gminy Brzeszcze.

5. Wniosek, o którym mowa w punkcie 4 składa się do
Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4
w terminie do 30 sierpnia roku poprzedzającego rok,
w którym planowana jest realizacja zadania.

3. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy
Brzeszcze mogą złoşyć wniosek o realizację zadania
publicznego bezpośrednio, bądŝ za pośrednictwem
organizacji pozarządowej, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

6. Burmistrz Brzeszcz wskazuje komórkę organizacyjną
Urzędu Gminy w Brzeszczach, właściwą do realizacji
zadania.

4. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy
lokalnej powinien zawierać w szczególności:

7. Komórka organizacyjna, dokonuje oceny wniosku
biorąc pod uwagę następujące kryteria :

1) dokładny opis zakresu rzeczowego wnioskowanego zadania wraz z propozycją harmonogramu
jego realizacji,
2) określenie miejsca realizacji zadania,
3) określenie celu, rezultatów oraz liczby osób, którym będzie słuşyła realizacja wnioskowanego zadania,
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz
planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o wkładzie własnym wnioskodawcy (środki finansowe, robocizna świadczona przez wnioskodawcę bądŝ świadczenia rzeczowe, w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej),
d) informację o ewentualnych innych ŝródłach finansowania,
5) określenie podmiotu składającego wniosek
a) pełna nazwa wnioskodawcy
b) forma prawna
c) dokładny adres organizacji
d) adres korespondencyjny, numer telefonu
e) dane osoby upowaşnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię
i nazwisko, numer telefonu kontaktowego)

1) zgodność z wymogami formalnymi określonymi
w niniejszej uchwale,
2) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia
potrzeb społeczności lokalnej,
3) ocena kalkulacji kosztów zadania i moşliwości
jego realizacji przez wnioskodawcę,
4) wysokość środków z budşetu Gminy Brzeszcze
koniecznych do realizacji proponowanej inicjatywy lokalnej,
5) koszty inicjatywy lokalnej, ponoszone przez
Gminę Brzeszcze, po jej zrealizowaniu.
8. Ostatecznej akceptacji wniosku o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje
Burmistrz Brzeszcz.
9. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Gmina
zawiera umowę z wnioskodawcą o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, której
integralną część stanowi harmonogram i kosztorys
realizacji zadania.
10.

Informację o realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Gminy Brzeszcze.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach
Jacek Wawro

6727
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UCHWAŁA NR XIII/135/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny/tekst jednolity

Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póşn.zm/, art.12 ust.1 pkt 2,
ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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o finansach ublicznych /tekst jednolity Dz. U. N r 157,
poz.1240 z póş. zm/ 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 z póş. zm./ Rada Miejska
w Brzeszczach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się gminną jednostkę organizacyjną o statusie jednostki budşetowej, o nazwie: Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach.
§ 2.
Mienie
Gminnego
Zarządu
Edukacji
w Brzeszczach pozostaje na majątku Gminy Brzeszcze.

Poz. 6728,6729,6730

§ 4. Z dniem 1 września 2012 r. wykonanie zadań
w zakresie obsługi finansowej gminnych jednostek
oświatowych powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeszcz
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z upływem 14 dni od
opublikowania
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach
Jacek Wawro

§ 3. Naleşności i zobowiązania likwidowanego
Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach przejmuje
Urząd Gminy Brzeszcze.
6728
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UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY GMINY BRZEŇNICA
z dnia 21 paŝdziernika 2011 r.
zmian w Uchwale Nr IX/59/2011 Rady Gminy Brzeňnica z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaŊy i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaŊy napojów
zawierających powyŊej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŊycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaŊy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 12 ust. 1 i 2 , art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 paŝdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeŝwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 roku Nr 70 poz. 473 ze zmianami) Rada Gminy
Brzeňnica uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr IX/59/2011 Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaşy napojów zawierających powyşej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spoşycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaşy (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego z 2011 roku Nr 471 poz. 4571) wprowadza się następujące zmiany:
1.
1. W § 2 w ust. 2 :
1) w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: "cmentarze komunalne w miejscowościach: Chrząstowice,
Łączany i Tłuczań oraz cmentarze parafialne w
miejscowościach: Brzeźnica, Marcyporęba i Paszkówka."

2) W literze b:
a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: " kościoły
parafialne w miejscowościach: Brzeźnica, Łączany, Marcyporęba, Paszkówka, Tłuczań, kaplica
w Chrząstowicach
oraz
kościół
w Sosnowicach."
b) tiret trzecie otrzymuje brzmienie: "niepubliczne
zakłady
opieki
zdrowotnej:
w Kossowej,
w Łączanach i w Paszkówce".
2. W § 2 w ust. 2 w pkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie: "Punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie
może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50
metrów od miejsc i obiektów chronionych wymienionych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi
Gminy Brzeŝnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: Katarzyna Solarska
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UCHWAŁA NR XI/ 84/2011
RADY GMINY BRZEŇNICA
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ i zbiorowego odprowadzania ņcieków
obowiązujących na terenie Gminy Brzeňnica w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7
ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
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ków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858
ze zmianami) Rada Gminy Brzeňnica uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Brzeŝnica w 2012 roku
w brzmieniu jak Załączniki Nr 1,Nr 2 i Nr 3do uchwały.
2. Do cen określonych w taryfach dolicza się podatek
VAT według obowiązujących przepisów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeŝnica.

Poz. 6730

poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzeŝnicy i na
tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy
Brzeŝnica w terminie najpóŝniej do dnia 23 grudnia 2011 roku.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 3. Taryfy określone w załącznikach do niniejszej
uchwały podlegają podaniu do publicznej wiadomości

Przewodnicząca Rady Gminy: Katarzyna Solarska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/ 84/2011
Rady Gminy Brzeŝnica
z dnia 16 listopada 2011 r.

I. TARYFY DLA USŁUG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĈ NA TERENIE GMINY NA 2012 ROK
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

1.

ZWL

2.

ZWP

3.

ZWG

Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej
Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej
Cena za dostarczoną wodę

zł/m3
zł/odbiorca/ miesiąc
zł/m3
zł/odbiorca/ miesiąc
zł/m3

Stawki (netto)ustalone
na rok 2012 przez Radĉ
Gminy Brzeňnica
3,80 zł
9,00 zł
3,80 zł
9,00 zł
3,80 zł

Przewodnicząca Rady Gminy: Katarzyna Solarska

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/ 84/2011
Rady Gminy Brzeŝnica
z dnia 16 listopada 2011 r.

II. TARYFY DLA USŁUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŅCIEKÓW NA TERENIE GMINY NA 2012 ROK
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

1.

OŅL

2.

OŅP

Cena za odprowadzone ścieki
Stawka opłaty abonamentowej
Cena za odprowadzone ścieki

zł/m3
zł/odbiorca/ miesiąc
zł/m3

Stawki (netto)ustalone
na rok 2012przez Radĉ
Gminy Brzeňnica
13,00 zł
9,00 zł
13,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy: Katarzyna Solarska
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/84/2011
Rady Gminy Brzeŝnica
z dnia 16 listopada 2011 r.

III. STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
Lp.
1

1.

2.

Rodzaj stawki
2
Stawka za przyłączenie do urządzenia wodociągowego Powyşsze stawki zawierają
koszty wydania warunków na przyłącz i przeprowadzenia prób technicznych zgodnie
z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r (odbioru przyłącza). Wyşej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów
obliczanych na podstawie cennika zakładowego.
Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych *

Stawka opłaty
w zł (netto)
3

550,00 zł

300,00 zł

Powyşsze stawki zawierają koszty wydania warunków na przyłącz i przeprowadzenia prób technicznych
zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r (odbioru przyłącza). Wyşej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.
Przewodnicząca Rady Gminy: Katarzyna Solarska

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/84/2011
Rady Gminy Brzeŝnica
z dnia 16 listopada 2011 r.
SYMBOLE TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW

Przewodnicząca Rady Gminy: Katarzyna Solarska
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UCHWAŁA NR XI/87/2011
RADY GMINY BRZEŇNICA
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeňnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.) w związku
z art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175
poz. 1362 ze zmianami), art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 roku Nr 139 poz. 992 ze zmianami) oraz art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2009 roku Nr 1 poz. 7 ze zmianami), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 ze
zmianami) RADA GMINY BRZEŇNICA uchwala, co nastĉpuje:

§ 2. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały
traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeŝnicy nadany Uchwałą Nr XVI/98/2004 Rady
Gminy Brzeŝnica z dnia 30 sierpnia 2004 roku, zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XX/167/2008 z dnia29 paŝdziernika 2008 roku.

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeŝnicyw brzmieniu określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy: Katarzyna Solarska

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeŝnica i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzeŝnicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/ 87/2011
Rady Gminy Brzeŝnica
z dnia 16 listopada 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŅRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEŇNICY
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UCHWAŁA NR XIV/78/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 31 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie okreņlenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właņcicieli nieruchomoņci za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŊnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomoņci na terenie
Gminy Bobowa.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach / tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 z póŝn. zmianami / oraz art. 40 ust. 1 , art. 18 ust.
2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z póŝn.
zmianami) RADA MIEJSKA W BOBOWEJ uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów stałych:
1) Na terenach zabudowy jednorodzinnej za odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie w workach (odbiór raz w miesiącu):
a) 14,60 zł miesięcznie od wieloosobowego gospodarstwa domowego,
b) 7,30 zł miesięcznie od jednoosobowego gospodarstwa domowego,

c) 7,80 zł od pojemnika 110 litrów odpadów niesegregowanych,
d) 77,80 zł za 1 m3 odpadów niesegregowanych gromadzonych w pozostałych pojemnikach (w tym
w kontenerach).
2) W zabudowie wielorodzinnej przy korzystaniu
z systemu zbiorowego gromadzenia odpadów:
a) 16,74 zł miesięcznie od osoby /odbiór raz
w tygodniu/
2. Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróşniania
zbiorników bezodpływowych 124,37 zł za 1m3 + opłata za transport.
3. Do stawek określonych w ust.1 pkt 2 ppkt a i ust
2 dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/332/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróşnianie
zbiorników
bezodpływowych
z nieruchomości na terenie Gminy Bobowa. (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z dnia 25.11.2010 r. Nr 610
poz. 4819).
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
z dniem 01.01.2012 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR XI/128/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 31 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Biecz".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1,
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.) oraz art. 90 f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) - Rada Miejska w Bieczu
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Biecz” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza.

§ 3. Traci moc uchwała:
1. Uchwała Nr XX/189/2005 Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biecz.
2.

Uchwała Nr XXXIV/361/2009 Rady Miejskiej
w Bieczu z dnia 9 listopada 2009 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Biecz.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/128/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 31 paŝdziernika 2011 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Biecz.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Biecz, zwany dalej „Regulaminem”
określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
w zaleşności od sytuacji materialnej uczniów i ich
rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
w art.90 d ust.1,
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne
w zaleşności od potrzeb uczniów zamieszkałych na
terenie gminy,
3) tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego
w zaleşności od zdarzenia losowego,

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu
mowa jest o:
1) ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.),
2) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione
w art. 90b ust.3 i 4 ustawy,
3) rodzicu – naleşy przez to rozumieć równieş prawnego opiekuna dziecka
4) szkole – naleşy rozumieć przez to szkoły publiczne
i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust.3
pkt 1 i ust.4 pkt 1 ustawy,
5) kolegium – naleşy rozumieć przez to publiczne
i niepubliczne kolegia, o których mowa w art.90b
ust. 3 pkt 1 i ust.4 pkt 2 ustawy,
6) ośrodku – naleşy rozumieć przez to publiczne
i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art.90b
ust.3 pkt 2 ustawy,
7) dyrektorze – naleşy rozumieć przez to dyrektora
uprawnionego do składania wniosku, o którym
mowa w art. 90n ust.2 ustawy,
8) wnioskodawcy – naleşy rozumieć przez to podmiot
uprawniony do składania wniosku, o którym mowa
w art. 90n ust.2 ustawy,
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§ 3. Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są
w ramach środków finansowych przeznaczonych na
ten cel z budşetu państwa i budşetu gminy.
Rozdział 2
Formy stypendium szkolnego
§ 4.
1. Stypendium szkolne moşe być przyznane w formie:

Poz. 6733
Rozdział 3
Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego
§ 5.

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,
2) dyrektora;

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a takşe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; a w szczególności wyrównawczych zajęć edukacyjnych, kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, nauki gry na instrumentach, wycieczek
szkolnych, wyjazdów do kina, teatru, zajęć na
basenie,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności: zakupu podręczników,
słowników i innych pomocy naukowych, sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem
oraz podzespołów oprogramowania itp., instrumentów muzycznych, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów
szkolnych, stroju sportowego i innego wyposaşenia ucznia, a takşe odzieşy i obuwia sportowego oraz innych pomocy niezbędnych do
udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, kosztów związanych z dostępem do Internetu (abonament),
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuşb społecznych, a w szczególności; kosztów zakwaterowania i wyşywienia w internacie, bursie i na
stancji, kosztów dojazdu do szkoły, opłata za
naukę(czesne),
4) świadczenia pienięşnego, jeşeli organ przyznający stypendium uzna, şe przyznanie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie
jest moşliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne moşe być równieş przyznawane z urzędu.

2. Stypendium szkolne moşe być przyznane w jednej
lub kilku formach jednocześnie.

1) do 31 grudnia - za okres od września do grudnia, lub od paŝdziernika do grudnia danego roku szkolnego,
2) do 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego,

3. Stypendium przyznane w formach określonych
w ust.1 pkt 1,2 i 3 realizowane jest: poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków, po
przedstawieniu odpowiednich rachunków, faktur,
biletów miesięcznych oraz innych dowodów wpłat
potwierdzających poniesione koszty, w formie wypłaty gotówkowej z kasy Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu lub przelewu na wskazany rachunek bankowy
rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
4. Rachunki i dowody potwierdzające poniesione
koszty winny być wystawione na rodziców ucznia
niepełnoletniego lub na ucznia pełnoletniego.

§ 6. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty umoşliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej tj. Dz. U z 2009 r. Nr 175 poz.
1362 ze zm.)
§ 7.
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Placówek Oświatowych w Bieczu do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów słuşb społecznych – do dnia 15 paŝdziernika danego roku
szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek przyznanie stypendium szkolnego moşe być złoşony po
terminie, o którym mowa w ust.1 Uzasadnionymi
przypadkami są:
1)
2)
3)
4)

pobyt w szpitalu wnioskodawcy,
utrata zatrudnienia,
klęska şywiołowa,
śmierć bliskiego członka rodziny,

§ 8.
1. Wysokość stypendium szkolnego określa załącznik
do regulaminu.
2. Łączna kwota przyznanych w danym roku stypendiów oraz zasiłków szkolnych nie moşe przekroczyć
kwoty środków otrzymanych na ten cel z budşetu
państwa i budşetu gminy.
3. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach,
o których mowa w § 4, zgodnie z treścią wydanej
decyzji w terminach:

4. Termin składania dokumentów potwierdzających
poniesione koszty edukacyjne do refundacji od
września do grudnia danego roku ustala się do
dnia 10 grudnia, a ich refundacja następuje do
końca grudnia tego roku, natomiast termin składania dokumentów potwierdzających poniesione
koszty edukacyjne do refundacji za okres od stycznia do czerwca danego roku ustala się do dnia 15
czerwca, a ich refundacja następuje do końca
czerwca tego roku.
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5. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
stypendium szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnych
Placówek
Oświatowych w Bieczu, w której określa się formę
jego realizacji oraz sposób i termin płatności.
§ 9.
1. Rodzice ucznia pobierającego stypendium lub pełnoletni uczniowie – są zobowiązani niezwłocznie
powiadomić organ, który je przyznał o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania, co skutkuje uchyleniem lub zmianą decyzji.
2. Naleşności z tytułu nienaleşnie pobranego stypendium podlegającego ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Wysokość naleşności podlegającej zwrotowi oraz
terminu zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeşeli zwrot
wydatków na udzielone stypendium szkolne
w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciąşenie lub tez niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ
moşe odstąpić od şądania takiego zwrotu.
Rozdział 4
Tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego
§ 10.
1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:
1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,
2) dyrektora,
2. Zasiłek szkolny moşe być równieş przyznawany
z urzędu.
3. Wniosek składa się w Zespole EkonomicznoAdministracyjnym Placówek Oświatowych w Bieczu.
§ 11. Wniosek o przyznanie zasiłku powinien zawierać dokumenty potwierdzające przejściową trudną
sytuację materialną ucznia oraz okoliczności zdarzenia losowego.

Poz. 6733

§ 12. O zasiłek szkolny moşna ubiegać się
w terminie nie dłuşszym niş dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Do zdarzeń uzasadniających przyznanie zasiłku naleşą:
1) zgon rodziców (opiekunów prawnych),
2) klęska şywiołowa (poşar, powódŝ, huragan ),
3) utrata pracy,
4) nagła choroba,
5) wypadek,
§ 13.
1. Wysokość zasiłku szkolnego nie moşe przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)
2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze
się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego.
§ 14. Zasiłek szkolny moşe być przyznany
w formie świadczenia pienięşnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezaleşnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
§ 15.
1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
zasiłku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu.
2. W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala się
formę jego realizacji oraz sposób i termin płatności.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 16.
W
sprawach
nieuregulowanych
w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Załącznik
do Regulaminu
stanowiącego

Kategorie i stawki podstawowe stypendium szkolnego
Kategoria stypendium
I
II
III

Średni dochód miesięczny netto na jednego członka
rodziny w zł
do 150,00
powyşej 150,00 do 250,00
powyşej 250,00

Kwota stypendium w % kwoty
bazowej
do 100%
do 80 %
do 60 %

Stypendium szkolne nie moşe być nişsze niş 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 – a nie wyşsze niş
200% kwoty określonej w art.6 ust. 2 pkt 2 – ustawy o świadczeniach rodzinnych. Kwota bazowa – 200% kwoty określonej w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
6733
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UCHWAŁA NR XIV/79/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 31 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i zbiorowe odprowadzanie ņcieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, oraz art. 24
ust 1 w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zmianami/ RADA MIEJSKA W BOBOWEJ
uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się opłatę za dostarczanie wody
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Bobowa.
1) dla gospodarstw domowych oraz urządzeń słuşących
ich wyłącznym potrzebom tj. kotłowni centralnego
ogrzewania w budynkach zbiorowego zamieszkania
w wysokości 3,15 zł/m3 + opłata stała miesięczna od
gospodarstwa domowego na utrzymanie urządzeń
pomiarowych i przesyłowych do zuşycia 10 m3 za jeden kwartał 5,00 zł. powyşej 10 m3 za jeden kwartał
3,00 zł.
2) dla pozostałych odbiorców w wysokości 3,93 zł/m3 +
5,00 zł opłata stała miesięczna od kaşdego urządzenia
pomiarowego.
3) od kwot wymienionych w pkt 1 i 2 pobiera się podatek
VAT w ustawowej wysokości.
§ 2. Zatwierdza się opłatę za odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bobowa:
1) dla gospodarstw domowych oraz urządzeń słuşących
ich wyłącznym potrzebom tj. kotłowni centralnego
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ogrzewania w budynkach zbiorowego zamieszkania
w wysokości 3,37 zł/m3
2) dla pozostałych /uşytkowników zbiorczych sieci kanalizacyjnych/dostawców
ścieków
w wysokości
6,13 zł/m3.
3) od kwot wymienionych w pkt 1 i 2 pobiera się podatek
VAT w ustawowej wysokości.
§ 3. Zatwierdza się opłatę za zrzut ścieków dowoşonych na oczyszczalnię:
1) z terenu gminy Bobowa w wysokości 6,62 zł/m3
2) spoza terenu gminy Bobowa w wysokości 11,02 zł/m3
3) od kwot wymienionych w pkt 1 i 2 pobiera się podatek
VAT w ustawowej wysokości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/244/09 Rady
Miejskiej w Bobowej z dnia 30.10.2009 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków zmieniona uchwałą
Nr XLIX/333/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
28.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia
12.12.2009 r. Nr 778 poz. 6098 oraz z dnia 25 listopada 2010 r. Nr 610 poz. 4820).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie z dniem 01.01.2012 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR X/86/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie czĉņciowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Oņrodka Pomocy Społecznej i Ņwiadczeń Rodzinnych w Czchowie
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn.
zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.
1362 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co
następuje:

łopolskiego Nr 129 poz. 1055) wprowadza się zmianę,
polegającą na tym, şe:

§ 1. 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie (Dz. Urz. Woj. Ma-

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

1) Rozdział
3 otrzymuje
brzmienie:
"Rozdział 3. ORGANIZACJA WEWNĈTRZNA".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR X/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radą działalnoņci poŊytku
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci
poŊytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji z radą działalności poşytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Czchów
w zakresie określonym w ustawie o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności
poşytku publicznego, właściwą dla terenu Gminy
Czchów – jeśli taka zostanie powołana.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w § 2 w sprawie
poddanej konsultacji.
§ 4.
1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji, o których
mowa w § 1 podejmuje Burmistrz Czchowa w formie
zarządzenia, które określa:

1)
2)
3)
4)

przedmiot konsultacji,
termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
formę przeprowadzenia konsultacji,
zasięg terytorialny konsultacji.

2. Informacja o przystąpieniu do konsultacji jest zamieszczana w terminie nie dłuşszym niş 7 dni od daty podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Gminy Czchów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Czchowie.
§ 5.
1. Konsultacje przeprowadza się w jednej z następujących form:
1) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami
podmiotów, o których mowa w § 2,
2) korespondencji pisemnej – poprzez przesłanie
projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów,
o których mowa w § 2 w celu wyraşenia pisemnej
opinii w danej kwestii,
3) korespondencji elektronicznej – poprzez przesłanie drogą elektroniczną projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w § 2 w
celu wyraşenia drogą elektroniczną opinii w danej
kwestii,
4) umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 2 organizuje się
i przeprowadza w następujący sposób:
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1) w terminie nie krótszym niş 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się do podmiotów,
o których mowa w § 2 informację o spotkaniu
pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja
powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot
konsultacji,
2) ze spotkania sporządza się protokół zawierający
informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu
dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.
3. W przypadku konsultacji prowadzonych w formach
określonych w ust. 1 pkt 2-4 termin, w którym winna
być wyraşona opinia nie moşe być dłuşszy niş 7 dni
od dnia otrzymania projektu aktu prawa miejscowego do zaopiniowania lub umieszczenia w Biuletynie
Informacji Publicznej. Brak opinii w tym terminie
oznacza rezygnację z jej wyraşenia.
§ 6.
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formacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Czchowie, nie póŝniej niş w ciągu 30
dni od zakończenia konsultacji.
2. W uzasadnionych przypadkach wyniki konsultacji
mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiąşące dla władz
gminy.
§ 8. Konsultacje społeczne uznaje się za waşne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach
jeşeli
zostały
przeprowadzone
w sposób określony w niniejszej uchwale.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

1. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych
opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza
Czchowa z podaniem uzasadnienia w przypadku ich
nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie In-

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR XIX/123/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 13 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póŝn. zm.) Rada
Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1.
W
załączniku
Nr
1 do
uchwały
Nr XXVIII/186/2008 Rady Gminy Gdów z dnia 26 czerwca
2008 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Gdowie (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr
603 poz. 3977, zm. z 2010 r. Nr 463, poz. 3452) p.n. „Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie” , wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z póŝn. zm.) oraz przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, "
2. w § 14 po ust.4 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
„5. Plan finansowy Biblioteki sporządza się w zakresie
i szczegółowości określonej w ustawie o finansach
publicznych dla samorządowych osób prawnych. "
§ 2.
W
załączniku
Nr
2 do
uchwały
Nr XXVIII/186/2008 Rady Gminy Gdów z dnia 26 czerwca
2008 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Gdowie.(Dz,Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 603 poz. 3977, zm. z 2010 r. Nr 463, poz. 3452) p.n.
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„Statut Centrum Kultury w Gdowie”, wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z póŝn. zm.) oraz przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, "
b) po pkt 5 dodaje się pkt. 5a w brzmieniu:
„5a) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz. 504 z póŝn.
zm.), "
2. w § 5, ust.2 skreśla się pkt 3, 4, 6 i 7 ;
3. w § 8, ust.1 skreśla się pkt 8 i 9 ;
4. w § 15 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Plan finansowy Centrum sporządza się w zakresie
i szczegółowości określonej w ustawie o finansach
publicznych dla samorządowych osób prawnych. "
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz CiĉŊarek
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UCHWAŁA NR/XI/69/2011
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 24 ust.1 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
GROMNIK uchwala, co następuje:

§ 2. Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do
31 grudnia 2012 r.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2.

§ 1. Zatwierdza się taryfę za wodę pobieraną
z wodociągu stanowiącego własność gminy dla wszystkich grup odbiorców w wysokości:

Uchwała
2012 roku.

wchodzi

w şycie

z dniem

1 stycznia

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak

a) cena za 1m3 wody - 3,84 zł + VAT,
b) stawka opłaty abonamentowej - 4,00 zł + VAT/m-c.
6738

6739
6739

UCHWAŁA NR XI/70/2011
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 27 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ņcieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 24 ust.1 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
GROMNIK uchwala, co następuje:

b) opłata abonamentowa - 5,00 zł + VAT / m-c.
§ 2. Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do
31 grudnia 2012 r.

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowaną przez Gminny Zakład
Komunalny
dla
wszystkich
grup
odbiorców
w wysokości:

2.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Uchwała wchodzi
2012 roku.

w şycie

z dniem

1 stycznia

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak

a) cena z 1 m3 ścieków - 4,64 zł + VAT,
6739

6740
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UCHWAŁA NR XI/96/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właņcicieli nieruchomoņci za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróŊniania zbiorników bezodpływowych.
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 póŝniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 , 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008
z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Grybów uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy
Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych zmienionej Uchwałą Nr XIII/97/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2007 r., Uchwałą
Nr XX/180/2008 Rady Gminy Grybów z dnia 29 paŝdziernika 2008 r., Uchwałą nr XXXI/275/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 27 listopada 2009 r. oraz Uchwałą
Nr XXXVIII/351/2010 Rady Gminy Grybów z dnia
21 paŝdziernika 2010 r. wprowadza się następujące
zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42358 –

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych:
1) od mieszkańców:
a) za niesegregowane odpady komunalne –
42,00 zł netto/ za 1 osobę rocznie,
b) za zbierane i odbierane w sposób selektywny
odpady komunalne – 33,60 zł netto/za 1 osobę
rocznie;
2) od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niş mieszkańcy podmiotów

Poz. 6740,6741,6742
i instytucji nieprowadzących działalności gospodarczej – 110,00 zł netto/za m3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik

6740

6741
6741

UCHWAŁA NR XI/100/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
Na podstawie art. 3 ust.1, art 18 ust. 2 pkt 1, art. 22,
art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Grybów, uchwala co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/33/2003 Rady Gminy Grybów
z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Grybów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Nr 80, poz. 1098), zmienionej uchwałami Nr III/8/2006
Rady Gminy Grybów z dnia 8 grudnia 2006 roku, uchwałą Nr XXVI/227/2009 Rady Gminy Grybów z dnia
23 kwietnia 2009 roku, uchwałą Nr XXXII/290/2009 Rady
Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Grybów z dnia
21 paŝdziernika 2010 roku uchwala się następujące
zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Statutu Gminy Grybów ustęp 3
otrzymuje brzmienie: "3. Gimnazja:
1)
2)
3)
4)
5)

Gimnazjum w Białej NiŊnej
Gimnazjum we Florynce
Gimnazjum w KruŊlowej WyŊnej
Gimnazjum w Ptaszkowej
Gimnazjum w StróŊach"

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

6741

6742
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UCHWAŁA NR XIII/61/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 18 listopada 2011 r.
uchwała zmieniająca uchwałĉ w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki
bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objĉtych powszechną zryczałtowaną opłatą, okreņlenia terminów
poboru tej opłaty.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 65 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z póŝn.
zm.) oraz art. 6 ust. 4, art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z póŝn.
zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/211/2006 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie
wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty,
ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą,
określenia terminów poboru tej opłaty (Dz. Urz. Woj.

Małopolskiego Nr 634, poz. 3905) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 2 Stawka
bazowa opłaty wynosi 156,00 zł za 1 m3 odpadów
komunalnych miesięcznie.”
2. § 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 3
pkt 1 w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe iloczyn 50% bazowej stawki opłaty
i średniej ilości odpadów komunalnych określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Miasta Grybowa oraz ilości osób
w rodzinie, nie więcej niş 6 osób faktycznie zamieszkałych. Za osobę faktycznie zamieszkałą w danej rodzinie
uwaşa się osobę przebywającą pod wskazanym adresem z zamiarem stałego pobytu.”

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42359 –

§ 2. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały,
traci moc uchwała Nr IV/9/2011 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 8 lutego 2011 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3
odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 115, poz. 884).

Poz. 6742,6743,6744
§ 4.

1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Grybowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Grybów.
6742

6743
6743

UCHWAŁA NR XIII/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 18 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie okreņlenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomoņciami stanowiącymi
własnoņć Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierŊawnego gruntów i lokali
uŊytkowych.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a,
art. 40 ust. 1 i 2, pkt. 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z art.68
ust.1 pkt 1, ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz.651 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Grybowie
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/62/2003 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz
ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierşawnego
gruntów i lokali uşytkowych wprowadza się następujące
zmiany:
§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaşy
lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcę,
o którym mowa w ust.1 korzysta on z bonifikaty wynoszącej 85% ustalonej ceny sprzedaşy lokalu.
Bonifikata obejmuje równieş udział w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje
prawo uşytkowania wieczystego, pierwszą opłatę
z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu
obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

6743
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UCHWAŁA NR XIII/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 18 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie przeznaczenia nieruchomoņci gruntowych stanowiących mienie komunalne
Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich
pobierania.
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 45, poz. 236) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r.
Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Grybowie uchwala co następuje:

mochodowych i sposobu ich pobierania wprowadza
się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/262/2010 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących
mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz
ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów sa-

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

1. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Części działek nr 134, 404, 430 obr. 1 m. Grybowa
przy ul. Kościelnej zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42360 –

Poz. 6744
Załącznik
do uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 18 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42361 –

Poz. 6744

Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42362 –

Poz. 6744,6745,6746
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UCHWAŁA NR XVI/78/2011
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci ekwiwalentu pieniĉŊnego dla członków Ochotniczych StraŊy PoŊarnych z terenu
gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu poŊarniczym
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpoşarowej, (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 178,
poz. 1380 z póŝn.zm.) - uchwala się co następuje:

2) za kaşdą godzinę udziału w szkoleniu poşarniczym 5,00 zł
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni ,
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Ustala się stawki ekwiwalentu pienięşnego dla
członków ochotniczych straşy poşarnych z terenu Gminy
Jerzmanowice – Przeginia – w wysokości:

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia :

1) za kaşdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 10,00 zł

Zbigniew Synowiec

6745
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UCHWAŁA NR XVI/73/2011
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowe warunki czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŊ tryb ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt
11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1364 z póŝn. zm.) Rada Gminy JerzmanowicePrzeginia uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności
za
usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwalniania
z opłat, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/204/04 Rady
Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 września
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze w Ośrodku Wsparcia oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania
od opłat, jak równieş ich tryb pobierania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia :
Zbigniew Synowiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42363 –

Załącznik
do uchwały Nr XVI/73/2011
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 21 listopada 2011 r.
Szczegółowe zasady ustalania wysokoņci
odpłatnoņci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych
odpłatnoņci, a takŊe zasady czĉņciowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat
§ 1.
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest
dla mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej
pomocy pozbawieni.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane równieş tym mieszkańcom Gminy Jerzmanowice-Przeginia, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub
wspólnie niezamieszkujący małşonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Pomoc w formie usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej nie przysługuje osobom
samotnie gospodarującym z wyłączeniem osób
samotnych i osobom w rodzinie, których dochód
przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych
jest decyzja administracyjna określająca:
1) czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych,
2) czas do wykonywania usług, z określeniem liczby
godzin w ciągu dnia oraz dni w tygodniu (określenie wysokości kwoty za jedną godzinę usługi)
3) wysokość oraz termin wnoszenia odpłatności
z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą usługami.
§ 3. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, kaşdorazowo potwierdzaną przez
świadczeniobiorcę lub członka rodziny.

Poz. 6746
§ 4.

1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określony
w decyzji administracyjnej jest uzaleşniony od
stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej, ustalonej przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego.
2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach
usług opiekuńczych, i specjalistycznych usług
opiekuńczych określone w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.
3. Łączny czas wykonywania usług ustala się odpowiednio do zakresu czynności, o którym mowa
§ 2.
4. Maksymalny czas świadczenia usług wynosi
8 godzin dziennie.
§ 5. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej
usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego
zaświadczeniem lekarskim, rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.
§ 6. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzaleşniona jest
od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz
dochodu na osobę w rodzinie.
§ 7. W przypadku, gdy dochód osoby objętej
usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w art.8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone
są nieodpłatne.
§ 8.
1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się
w wysokości 10,00 zł za godzinę.
2. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych ustala
się w wysokości 15,00 zł za godzinę.
3. Koszt jednej godziny usługi będzie podlegał waloryzacji raz w roku.
§ 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
są odpłatne na zasadach i w wysokości określonych
ponişszą tabelą:

Wysokość odpłatności liczona procentowo od
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń
kosztu usług opiekuńczych
z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 8 ust.
Lp.
1 ustawy o pomocy społecznej, ustawy z dnia 12 marca
Osoba samotnie zamieszOsoba w rodzinie
2004 r. o pomocy społecznej
kująca i gospodarująca
1
do 100%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
2
od 101% – 150%
5%
10%
3
od 150% – 200%
10%
20%
4
od 201% – 300%
20%
40%
5
Powyşej 300%
100%
100%
czeniobiorcę z ponoszenia opłat na czas określony lub
§ 10.
nieokreślony, w szczególności ze względu na:
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wnio1) korzystanie, co najmniej dwóch rodzajów usług –
sek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności
po przedstawieniu dowodu zapłaty za jedną usłulub na wniosek pracownika socjalnego Kierownik
gę,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmano2)
konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka
wicach moşe częściowo lub całkowicie zwolnić świadrodziny w jednostce organizacyjnej pomocy spo-
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łecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej – równieş po przedstawieniu dowodu wpłaty,
3) udokumentowanego zdarzenia losowego,
4) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki
i leczenie stanowiących ponad 30% dochodu
w rozumieniu ustawy osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie.

Poz. 6746,6747

§ 11. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w nieprzekraczalnym terminie do 5 kaşdego miesiąca po wykonaniu
usługi na rachunek bankowy Gminy JerzmanowicePrzeginia wskazany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodniczący

2. Świadczeniobiorca moşe zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z ponoszenia odpłatności za
świadczenie usługi opiekuńczej na czas nie dłuşszy
niş 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia :
Zbigniew Synowiec

6746
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UCHWAŁA NR X/83/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.
Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art.22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póşn.
zm.), oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U.
z 2010 roku Nr 17 poz. 95), Rada Gminy Kamionka
Wielka uchwala, co następuje
§ 1. W Statucie Gminy Kamionka Wielka przyjętym uchwałą Nr IV/22/2003 z dnia 20 lutego 2003 r.,
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 98 poz.1320 z dnia 29 kwietnia
2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 115 w ust.2 w pkt. 20 skreśla się wyrazy „Sekretarza Gminy i”.
2. § 117 otrzymuje brzmienie:

o pracownikach samorządowych zatrudnieni
byli na podstawie aktu mianowania z tym, şe
stosunki pracy tych osób przekształcają się
z dniem 1 stycznia 2012 roku w stosunek pracy
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
4) umowy o pracę pozostali pracownicy.
3. Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Kamionka Wielka
otrzymuje wzór graficzny Herbu Gminy Kamionka
Wielka jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Kamionka Wielka
- Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamionka Wielka.

„Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi
w Urzędzie są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie :

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

1) wyboru - Wójt Gminy ,
2) powołania - Skarbnik Gminy ,
3) mianowania – pracownicy, którzy z dniem wejścia w şycie ustawy z dnia 22 marca 1990 roku

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Zenon Kruczek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/83/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.

HERB GMINY KAMIONKA WIELKA

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Zenon Kruczek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/83/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1)
2)
3)
4)
5)
6747

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.
Zespół Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.

Poz. 6747,6748,6749

6) Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej.
7) Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Mystkowie.
8) Zespół Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej.
9) Zespół Szkół w Mszalnicy.
10) Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej.
11) Szkoła Podstawowa w Boguszy.
12) Szkoła Podstawowa w Jamnicy
13) Gimnazjum Publiczne w Jamnicy.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Zenon Kruczek
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UCHWAŁA NR VII/73/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie przedłuŊenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ oraz
zbiorowego odprowadzania ņcieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.
Nr 123, poz.858, z p. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala,
co następuje:
§ 1. Przedłuşa się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych
Uchwałą Nr XXXII/222/10 Rady Gminy w Koszycach
z dnia 29.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koszyce które weszły
w şycie na podstawie art. 24 ust. 8 dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858), opracowanych przez Zakład Wykonywania
Instalacji Cieplnych i Wodno-kanalizacyjnych W. Czopek
i M. Czopek s.c. Zabierzów ul. Rodziny Poganów 104, od
dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2. Do podanych w §1 opłat taryfowych doliczany
będzie
podatek
VAT
w wysokości
wynikającej
z obowiązujących przepisów.
§ 3. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład
Wykonywania
Instalacji
Cieplnych
i Wodnokanalizacyjnych W. Czopek, Zabierzów ul. Rodziny Poganów 104 na terenie Gminy Koszyce.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koszyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce:
Tadeusz Nawrot

6748
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UCHWAŁA NR VII/77/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie okreņlenia zasad korzystania
z przystanków i ustalenia wysokoņci stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt
4 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art.15 ust.2, art. 16 ust.1,
16 ust.4 -7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Koszyce Nr III/35/ 2011
z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce wprowadza się
następujące zmiany: w § 3 dodaje się pkt. 1a)
o brzmieniu:
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1a) Z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce
zwolnieni są przewoŝnicy wykonujący połączenia dalekobieşne których trasa przebiega przez teren Gminy Koszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2011 r.

§ 2. Pozostałe zapisy w uchwale pozostają bez
zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce:
Tadeusz Nawrot

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
6749
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UCHWAŁA NR XV-119/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i szkół ponadgimnazjalnych oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjów wraz z granicami ich
obwodów prowadzonych przez Gminĉ Łapsze NiŊne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 14a
ust. 1, 1a i 2, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
1) Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Łapsze Nişne oraz granice ich obwodów, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Ustala się plan sieci oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Łapsze Nişne oraz granice ich obwodów,
która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
3) Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łapsze Nişne, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łapsze Nişne, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Nişne.
§ 3. Traci moc:
1) Uchwała Nr XXXVIII-210/08 Rady Gminy Łapsze
Nişne z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie ustalenia
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
oraz granic ich obwodów w gminie Łapsze Nişne
2) Uchwała Nr XXXVIII-211/08 Rady Gminy Łapsze
Nişne z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łapsze Nişne oraz granic ich obwodów.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV-119/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
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Poz. 6750
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV-119/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV-119/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV-119/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
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UCHWAŁA NR XV-120/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX-182/2001 Rady Gminy Łapsze NiŊne z dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie
połączenia Szkoły Podstawowej we Frydmanie i Gimnazjum we Frydmanie w „Zespół Szkół –Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum we Frydmanie”.
Na podstawie oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,art. 58 oraz
art. 62 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), uchwala, co
następuje:
§ 1. W § 1 po wyrazach Szkoła Podstawowa dodaje
się „ im. Bronisława Czecha”. Dodaje się ust. 3
o następującej
treści:
Ustalam
nazwę
Zespołu
w następującym brzmieniu: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha i Gimnazjum we Frydmanie

§ 2. W § 2 po wyrazach Szkoła Podstawowa dodaje
się „ im. Bronisława Czecha”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Nişne.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
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UCHWAŁA NR XV-121/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-54/11 Rady Gminy Łapsze NiŊne z dnia 14 marca 2011 r w sprawie utworzenia
Zespołu Placówek Oņwiatowych w Kacwinie.
Na podstawie art. 58 i 62 ust 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr
256, poz 2572, z póŝ zm) art. art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.

z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala,
co następuje:
§ 1. W § 1 ust 2 Uchwały Nr VII-54/11 Rady Gminy
Łapsze Nişne z dnia 14 marca 2011 r po wyrazach Szkoła
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Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II dodaje się
„ w Kacwinie”
§ 2. W załączniku do uchwały Nr VII-54/11 Rady
gminy Łapsze Nişne z dnia 14 marca 2011: w § 2 ust 1
po wyrazach Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego
Jana Pawła II dodaje się „ w Kacwinie”

Poz. 6752,6753,6754

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Nişne.
6752
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UCHWAŁA NR XV-122/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X-76/11 Rady Gminy Łapsze NiŊne z dnia 19 maja 2011 r w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w Łapszach WyŊnych.
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art.. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póŝn.
zm.)oraz art.5 ust. 5, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, póz. 2572
z póŝn. zm.), § l ust. 2 i § l ust. l pkt 3 załącznika Nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 póz. 624
z póŝn. zm.) oraz § l pkt. 4 Statutu Szkoły Podstawowej
w Łapszach Wyşnych , na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego - uchwala co następuje:

„Ustala nazwę szkoły w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II
w Łapszach Wyşnych, której nazwa będzie uşywana na
pieczątkach i stemplach stosowanych przez szkołę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Nişne.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

§ 1. § 2 Uchwały Nr X-76/11 Rady Gminy Łapsze
Nişne z dnia 19 maja 2011 r. otrzymuje brzmienie:
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UCHWAŁA NR XV-123/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR XVII-99/2000 Rady Gminy Łapsze NiŊne z dnia12 kwietnia 2000r. w sprawie
nadania Szkole Podstawowej w Łapszach NiŊnych imienia Błogosławionego Ks. Józefa Stanka
Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)oraz § 1 ust. 4
załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 14, poz. 131 zm. Dz. U. Nr 2, poz. 20
z 2000 r.) uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale NR XVII-99/2000 Rady Gminy
Łapsze Nişne z dnia 12 kwietnia 2000r dodaje się § 2 o
brzmieniu: „Ustala nazwę szkoły w następującym
brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego
Ks. Józefa Stanka w Łapszach Nişnych, której nazwa
6754

będzie uşywana na pieczątkach i stemplach stosowanych przez szkołę „.
§ 2. § 2 cytowanej uchwały zmienia oznaczenie na „
§ 3”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Nişne.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
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UCHWAŁA NR XV-124/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-186/05 Rady Gminy Łapsze NiŊne z dnia 27 paňdziernika 2005 r w sprawie
nadania imienia Szkole Podstawowej w Trybszu.
Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 art.40 ust.1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 5, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) § 1 ust.2 i § 1 ust.1 pkt 3 załącznika nr 2 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 121
maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póŝn. zm.)
uchwala co następuje:

Szkoła Podstawowa im. Świętej Elşbiety Węgierskiej
w Trybszu, której nazwa będzie uşywana na pieczątkach
i stemplach stosowanych przez szkołę.

§ 1. § 2 uchwały Nr XXXIV-186/05 Rady Gminy
Łapsze Nişne z dnia 27 paŝdziernika 2005 otrzymuje
brzmienie: „Ustala nazwę szkoły w pełnym brzmieniu:

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Nişne.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XV-128/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze NiŊne.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z poŝn. zm.) Rada Gminy Łapsze
Nişne uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Nişne określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Nişne.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak
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Załącznik
do uchwały Nr XV-128/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Nişne:
§1
Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się:
a) w przypadkach przewidzianych w ustawie,
b) w innych sprawach waşnych dla gminy.
§2
Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia
konsultacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia,
w którym określa:
a) przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej – wskazuje tę podstawę),
b) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) zasięg terytorialny,
d) formę przeprowadzenia konsultacji,
e) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§3
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie.
2. Wynik konsultacji nie jest wiąşący dla organów
Gminy, chyba şe ustawowe przepisy stanowią inaczej.
§4
Konsultacje uwaşa się za waşne bez względu na ilość
uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli
grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
§5
Konsultacje społeczne w zaleşności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
a) ogólnogminny,
b) lokalny – dotyczący mieszkańców określonego
terytorium,
c) środowiskowy – dotyczący określonych grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych
lub innych podmiotów.
§6
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Łapsze Nişne posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.
2. W przypadku konsultacji środowiskowych do
udziału w konsultacjach uprawnieni są umocowani
przedstawiciele grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów
działających na terenie Gminy.
§7
Konsultacje społeczne mogą polegać na:
a) wyraşeniu opinii lub złoşeniu uwag w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji,
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b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
c) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§8
Konsultacje społeczne mogą mieć formę:
a) ankiet skierowanych do mieszkańców gminy, grup
społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów,
b) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
§9
1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych publikuje się na stronie internetowej Gminy Łapsze Nişne oraz w formie obwieszczeń na terenie gminy
najpóŝniej na 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji.
W zawiadomieniu o konsultacjach wskazuje się cel,
formę oraz termin ich przeprowadzenia.
2. W zaleşności od potrzeb zawiadomienie o
prz prowadzeniu konsultacji moşe być zamieszczone w prasie lokalnej.
§ 10
1. Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:
a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy Łapsze Nişne
b) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Łapszach Nişnych i udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu
Gminy w Łapszach Nişnych.
2. Druk ankiety powinien zawierać wskazanie celu
prowadzonych konsultacji.
§ 11
1. Ankieta jest waşna jeşeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych
danych oraz podpisana.
2. Analizy zebranych ankiet dokonuje właściwy merytorycznie referat lub powołany zespół ds. konsultacji społecznych Urzędu Gminy w Łapszach Nişnych.
§ 12
1. W przypadku konsultacji społecznych w formie
bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno – zawodowych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów spotkaniu przewodniczy Wójt Gminy lub osoba przez
niego upowaşniona.
2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający
wynik konsultacji społecznych, do którego dołącza
się listę obecności.
3. W protokole zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej
przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia.
§ 13
1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do wyznaczonego przez Wójta Gminy
merytorycznego referatu lub powołanego zespołu
ds. konsultacji społecznych Urzędu Gminy
w Łapszach Nişnych.
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2. Wyznaczony przez Wójta Gminy merytoryczny
referat lub powołany zespół ds. konsultacji społecznych Urzędu Gminy w Łapszach Nişnych rozpatruje ww. opinie i uwagi przekazując propozycję
stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Łapsze Nişne.
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ny Łapsze Nişne z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Łapsze Nişne oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Łapszach Nişnych nie
póŝniej niş w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
Przewodniczący Rady Gminy
Helena Klimczak

§ 14
Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta Gmi-
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UCHWAŁA NR VIII/80
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 18 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie: stawek opłat za zajĉcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu na obszarze Gminy Mucharz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z póŝ.zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2004r. Nr 204, poz.2086 z póŝn. zm.), Rada Gminy
w Mucharzu uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Mucharz za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg na:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) na prawach wyłączności, na cele inne niş wymienione
w pkt. 1-3.
§ 2.
1. za zajęcie 1m2 elementów pasa drogowego dróg
gminnych i wewnętrznych na cele o których mowa
w §1 pkt.1-4 ustala się następujące stawki opłat za
kaşdy dzień zajęcia:
1) za zajęcie drogi do 50% szerokości - 3,00 zł;
2) za zajęcie drogi powyşej 50% szerokości - 6,00 zł;
3) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego, nie wymienionych wyşej - 0,50 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niş 24
godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 3.
1. Za zajęcie pasa drogowego na cele o których mowa
w § 1 pkt.2, ustala się następującą roczną stawkę
opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg
gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) na obszarze zabudowanym - 80,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym - 40,00 zł;

3) na obiekcie inşynieryjnym, np. most, wiadukt,
przepust, kładka - 120,00 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1
obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej
stawki opłaty jest obliczana proporcjonalnie do liczby
miesięcy.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niş jeden
miesiąc jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez jeden miesiąc.
5. Opłaty określone w ust.1 nie mają zastosowania
w przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ich
przyłączy, urządzeń energetycznych i komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Mucharz.
§ 4.
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1
pkt.3, ustala się następujące dzienne stawki opłat za
1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez poziomy rzut
obiektu handlowego lub usługowego – 1,00 zł;
2) pasa drogowego zajętego przez poziomy rzut innego obiektu – 1,50 zł;
3) reklamy – 2,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niş 24
godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego
przez jeden dzień.
§ 5.
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1
pkt.4, ustala się następujące dzienne stawki opłat za
1 m2 powierzchni zajętego pasa drogowego – 1,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niş 24
godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego
przez jeden dzień.
§ 6. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 1 – 5, o powierzchni mniejszej niş 1 m2 pobiera się
opłatę jak za 1 m2.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mucharz.
§ 8. Traci moc uchwała Nr V/42 z dnia 28 kwietnia
2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na obszarze
Gminy Mucharz.
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§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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UCHWAŁA NR XV/255/11
RADY MIASTA OŅWIĈCIM
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: wysokoņci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŋłobki lub kluby dzieciĉce na
obszarze Gminy Miasto Oņwiĉcim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 60 ust. 2
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 z póŝń.
zm.) - Rada Miasta Oņwiĉcim uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez
Miasto Oświęcim dla podmiotów prowadzących
şłobki na obszarze Gminy Miasto Oświęcim na poziomie 300 zł. miesięcznie na kaşde dziecko w wieku
do lat 3 stale zamieszkujące na terenie Gminy Miasto
Oświęcim, objęte opieką şłobka.

7) zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach:
a) zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach:
b) numeru konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja,
c) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego şłobek lub klub dziecięcy,
d) miejsca prowadzenia şłobka lub klubu dziecięcego
2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących şłobki lub kluby dziecięce jest złoşenie
wniosku, o którym mowa w ust.1.
§ 3.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez
Miasto Oświęcim dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim na
poziomie 200 zł miesięcznie na kaşde dziecko
w wieku do lat 3 stale zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim, objęte opieką klubu dziecięcego.

1. Dotacja celowa na kaşde dziecko w wieku do lat
3 objęte opieką przez şłobek lub klub dziecięcy przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjnych i dotyczy dzieci uczęszczających do şłobka lub klubu dziecięcego do ukończenia
przez nie 3 roku şy

3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 udziela się
począwszy od 1 stycznia 2013 r.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot prowadzący şłobek lub klub dziecięcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 opieki nad kaşdym dzieckiem w wieku do lat 3 w formie şłobka
w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w
formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze
5 godzin dziennie.

§ 2.
1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Miasto Oświęcim şłobki lub
kluby dziecięce, przedstawiają Prezydentowi Miasta
Oświęcim nie póŝniej niş do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu prowadzącego şłobek lub klub dziecięcy oraz adres
şłobka lub klubu dziecięcego,
2) nazwę i adres osoby prowadzącej şłobek lub klub
dziecięcy,
3) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych)
z deklaracją zapisu dziecka do şłobka lub klubu
dziecięcego,
4) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych)
z deklaracją zapisu dziecka do şłobka lub klubu
dziecięcego,
5) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką şłobka
lub klubu dziecięcego,
6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być
przekazywana dotacja,
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§ 4. Udzielenie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Prezydenta Miasta Oświęcim danych
opisanych w § 2 ust. 1.
§ 5. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji, o której mowa w § 3 ust 1. będzie określać umowa
zawarta na dany rok budşetowy pomiędzy podmiotem
prowadzacym şłobek lub klub dziecięcy a Prezydentem
Miasta Oświęcim.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi
Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: Piotr Hertig
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UCHWAŁA NR XIII/72/11
RADY GMINY PRZECISZÓW
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 w związku z art.6 ust.2
pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje: Rada Gminy Przeciszów
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, między innymi organizując
pracę Zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie oraz w ramach realizacji załoşeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 2.
1. Wójt Gminy Przeciszów pisemnie zawiadamia organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w zespole interdyscyplinarnym w liczbie, o której mowa w § 3.
2. Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia zgłaszają przedstawicieli
wytypowanych do pracy w zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej osoby na udział w pracach
zespołu.
§ 3. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji
działających na terenie gminy Przeciszów, a w szczególności:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeciszowie
3) Komisariatu Policji w Zatorze - minimum 1 przedstawiciel;
4) jednostek oświatowych
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych
7) kuratorzy sądowi.
§ 4. Wójt Gminy Przeciszów spośród zgłoszonych
przedstawicieli powołuje zarządzeniem zespół interdyscyplinarny.
§ 5. Członkowie zespołu wybierają ze swojego
składu

1) przewodniczącego zespołu;
2) zastępcę przewodniczącego;
3) sekretarza zespołu;
§ 6.
1. Zespół Interdyscyplinarny powiadamia pisemnie
Wójta Gminy Przeciszów o wyborze Przewodniczącego.
2. Przewodniczący moşe zostać odwołany na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy
Przeciszów.
§ 7. Wójt Gminy Przeciszów moşe odwołać członka
zespołu interdyscyplinarnego w następujących sytuacjach:
1) pisemnej rezygnacji członka;
2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy
w zespole interdyscyplinarnym;
3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.
§ 8. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie
zespołu następuje w trybie właściwym dla jego powołania.
Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu
interdyscyplinarnego
§ 9.
1. Praca zespołu odbywa się na posiedzeniach.
2. Posiedzenia organizowane są głównie w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie Mogą być równieş organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji, które wytypowały przedstawicieli do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Z kaşdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół
zawierający: listę obecności, tematykę omawianych
spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
4. W posiedzeniach zespołu musi uczestniczyć co najmniej połowa jego składu.
5. Decyzje zespołu zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu zespołu.
§ 10.
1. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemoşliwe - zastępca przewodniczącego.
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2. Na wniosek co najmniej 1/3 składu zespołu przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie zespołu.
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określone w regulaminie pracy opracowanym przez
zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Przeciszów.
§ 13. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści
się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

3. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemoşliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

§ 14. Na wniosek przewodniczącego zespołu, podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje się
wyboru zastępcy przewodniczącego zespołu oraz sekretarza zespołu spośród pozostałych członków zespołu.

§ 11. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Radzie Gminy
Przeciszów sprawozdań z pracy zespołu w terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy sprawozdanie półroczne;
2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego
sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przeciszów.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 12. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym
kompetencje przewodniczącego zespołu, zastępcy
przewodniczącego oraz sekretarza zespołu zostaną

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosowski

6759

6760
6760

UCHWAŁA NR XIII/73/11
RADY GMINY PRZECISZÓW
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie przyjĉcia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie
Na podstawie Art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art.40 ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝ.zm)
oraz art. 14-17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
o finansach publicznych (DZ.U nr 157 poz.1240) Rada
Gminy Przeciszów uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Samorządowego Zakładu
Budşetowego pod nazwą Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr XIII/73/11
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 8 listopada 2011 r.
STATUT Samorządowego Zakładu BudŊetowego
pod nazwą" Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie"
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.„Gminny
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji
w Przeciszowie”, zwany w dalszej części statutu
Zakładem Budşetowym jest jednostką organizacyjną Gminy Przeciszów funkcjonującą w formie
samorządowego zakładu budşetowego.
2. Zakład budşetowy moşe uşywać nazwy skróconej
„GZWiK w Przeciszowie”.
3. Zakład budşetowy moşe uşywać własnego LOGO,
którego wzór graficzny stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego statutu.

§ 2. Traci moc Statut Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji stanowiący załącznik do Uchwały
Nr X/50/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przeciszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosowski
§ 2. Samorządowy Zakład Budşetowy nie posiada osobowości prawnej. Działalność prowadzi
w imieniu Gminy Przeciszów posiadającej osobowość
prawną.
§ 3.
1. Organem załoşycielskim Zakładu Budşetowego jest
Gmina Przeciszów.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt
Gminy Przeciszów.
§ 4. Siedzibą Zakładu Budşetowego jest miejscowość Przeciszów.
§ 5.
1. Mienie Zakładu Budşetowego jest mieniem komunalnym naleşącym do Gminy Przeciszów przekazanym Zakładowi Budşetowemu.
2. Zakład moşe prowadzić działalność poza terenem
Gminy Przeciszów na postawie stosownych porozumień
§ 6.
1. Mienie Zakładu Budşetowego jest mieniem komunalnym naleşącym do Gminy Przeciszów przekazanym Zakładowi Budşetowemu.
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2. Zakład Budşetowy wykonuje wszelkie uprawnienia
w stosunku do mienia będącego w jego władaniu
z wyjątkiem uprawnień przysługujących właścicielowi.
3. Kierownik odpowiada za stan i bezpieczeństwo
mienia Zakładu Budşetowego, wykonuje wszelkie
uprawnienia w stosunku do tego mienia za wyjątkiem uprawnień przysługujących właścicielowi.
§ 7. Zakład Budşetowy moşe być reorganizowany, przekształcony lub likwidowany przez Radę Gminy Przeciszów na wniosek Wójta.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 8. Przedmiotem działalności Zakładu Budşetowego jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:
1) Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych
i innych niş gospodarstwa domowe odbiorców
usług w szczególności : wydobycie, uzdatnianie
i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaş wody.
2) Odprowadzanie ścieków z nieruchomości gospodarstw domowych i innych niş gospodarstwa domowe odbiorców usług do MPOŚ w Oświęcimiu
w tym:
a) odprowadzanie ścieków z w/w nieruchomości.
b) przepompowywanie
ścieków
do
MPOŚ
w Oświęcimiu.
3) Wywóz nieczystości stałych i płynnych.
4) Eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów
istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci
kanalizacji sanitarnej, urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
5) Prowadzenia
pogotowia
wodociągowo-kanalizacyjnego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w eksploatacji Zakładu Budşetowego.
6) Przygotowanie, realizowanie i rozliczanie zadań
inwestycyjnych oraz remontów w zakresie budowy
sieci, urządzeń i obiektów budowlanych zleconych
przez Radę Gminy i Wójta Gminy Przeciszów, jako
zadanie własne Zakładu Budşetowego, objęte
przedmiotem działalności podstawowej Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
7) Wykonywanie zadań zleconych przez Gminę Przeciszów w zakresie: naprawy, remontów i utrzymania
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz zieleni
i zadrzewień.
8) Wykonywanie odpłatnie usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem
ścieków na rzecz osób fizycznych, prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Rozdział 3
Organizacja Zakładu BudŊetowego
§ 9.
1. Zakładem Budşetowym zarządza i reprezentuje go
na zewnątrz Kierownik Zakładu.
2.

Kierownika Zakładu Budşetowego
i odwołuje Wójt Gminy Przeciszów.

powołuje

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika wykonuje Wójt Gminy Przeciszów.
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4. Pod nieobecność Kierownika jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego pracownik
5. Kierownik działa na podstawie niniejszego Statutu
oraz w granicach upowaşnień i pełnomocnictw
udzielonych przez Wójta Gminy Przeciszów.
§ 10. Do obowiązków Kierownika Zakładu Budşetowego w szczególności naleşy:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu Budşetowego i kierowanie jego działalnością
2) opracowywanie i realizacja planów finansowych
3) dysponowanie środkami finansowymi Zakładu
Budşetowego w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa
4) kontrola zarządcza
5) reprezentowanie Zakładu Budşetowego na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych
6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do
pracowników Zakładu
7) wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne
zarządzeń
wewnętrznych,
instrukcji
i regulaminów
§ 11. Kierownik Zakładu Budşetowego opracowuje Regulamin Organizacyjny GZWiK w Przeciszowie, który określa strukturę organizacyjną, wykaz
stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane
zadania i przedstawia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Zakładu BudŊetowego
§ 12.
1. Zakład Budşetowy prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych dla samorządowych zakładów budşetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Budşetowego jest roczny plan finansowy.
§ 13. 1. Zasadniczym ŝródłem finansowania działalności
Zakładu
Budşetowego
są
dochody
z działalności podstawowej świadczonej przez Zakład
Budşetowy, a w szczególności:
1) opłaty za dostarczoną wodę,
2) opłaty za odebrane ścieki.
2. Ŝródłem finansowania Zakładu Budşetowego
są takşe dodatkowe dochody uzyskiwane za odpłatne
wykonywanie usług.
3. Zakład Budşetowy moşe otrzymywać
z budşetu jednostki samorządu terytorialnego:
1) dotacje przedmiotowe
2) dotacje celowe zgodnie z zasadami określonymi
w zakresie finansów publicznych.
§ 14. Zakład Budşetowy prowadzi rachunkowość
zgodnie
z wymogami
określonymi
w ustawie
o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych
oraz wydanych do nich przepisach wykonawczych,
a takşe sporządza, według zasad w nich zawartych,
sprawozdania finansowe i budşetowe.
§ 15. Zakład Budşetowy posiada odrębny rachunek bankowy.
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Rozdział 5
Nadzór nad Zakładem BudŊetowym
§ 16. Nadzór nad działalnością Samorządowego
Zakładu Budşetowego sprawuje Wójt Gminy.
W granicach określonych przez prawo Wójt Gminy
dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu.

Poz. 6760

§ 18. W sprawach nie unormowanych w Statucie
zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy
prawa związane z przedmiotem działalności Zakładu
Budşetowego.
§ 19. Zmiana Statutu GZWiK wymaga podjęcia
uchwały o zmianie statutu przez Radę Gminy Przeciszów w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
§ 20. Statut niniejszy wchodzi w şycie z dniem
ogłoszenia uchwały.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 17. W Samorządowym Zakładzie Budşetowym
mogą działać organizacje związkowe i przedstawicielstwa pracownicze, których działalność jest zgodna
z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosowski

Załącznik do Statutu

LOGO GZWiK w Przeciszowie

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosowski
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UCHWAŁA NR XIII/75/11
RADY GMINY PRZECISZÓW
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: okreņlenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków
sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 857 z póŝn. zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) Rada Gminy Przeciszów uchwala, co następuje:

jających rozwojowi sportu wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 3 ust.2 uchyla się pkt.6
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przeciszów
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

§ 1. W uchwale Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów
z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzy-

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosowski
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UCHWAŁA NR XI/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy T. Koņciuszki , ul. Rynek, czĉņci ul. 3 Maja w Proszowicach.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) oraz art.7 ust.2,
art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.
115 z póŝn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych dotychczasowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 775
obejmującego ulicę Tadeusza Kościuszki (od miejsca
przecięcia z obwodnicą miasta Proszowice do Rynku),

południową stronę Rynku oraz ulicę 3 Maja (od Rynku
do skrzyşowania z ulicą Kazimierza Brodzińskiego).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42381 –

Poz. 6762
Załącznik
do uchwały Nr XI/69/2011
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 28 września 2011 r.
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UCHWAŁA NR XI/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Kazimierza Brodzińskiego w Proszowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) oraz art.7 ust.2,
art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Proszowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej ulicę
Kazimierza Brodzińskiego w Proszowicach (odcinek
od skrzyşowania z ulicą 3 Maja do nowo wybudowanej obwodnicy miasta Proszowice).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec
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UCHWAŁA NR XI/71/2011
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc do parkowania i ustalenia opłaty parkingowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Pobiera się opłatę parkingową od samochodów osobowych i dostawczych /do 3,5 tony/ na parkingach wyznaczonych w mieście Proszowice:
1) plac na ulicy Kolejowej /część działki nr ew 2324/14/
- oznaczona na załączniku graficznym nr 1,
2) plac przy ulicy Reja i ulicy Partyzantów /działka
nr ew 2671/19/ - oznaczona na załączniku graficznym nr 2
§ 2.
1.

Za parkowanie pojazdów samochodowych
w wyznaczonym miejscu parkowania pobiera się
opłatę. Opłatę za parkowanie pobiera się codziennie: w godzinach od 6.00 do 22.00 plac na
ulicy Kolejowej /część działki nr ew 2324/14/,
w godzinach od 8.00 do 16.00 plac przy ulicy Reja
i ulicy Partyzantów /działka nr ew 2671/19/.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia parkingów płatnych określa regulamin – załącznik nr 3

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdówwymienionych w § 1:
-

za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
za kaşdą rozpoczętą godzinę parkowania –
3,00 zł,
§ 4.

1. Ustala się, şe inkasa opłaty parkingowej w Proszowicach dokonywać będą pracownicy Urzędu
Gminy i Miasta w Proszowicach.
2. Opłata parkingowa zainkasowana przez inkasentów
wpłacana będzie przez nich na rachunek Gminy
Proszowice w dniu zainkasowania lub najpóŝniej
w dniu następnym Za sobotę i niedzielę wpłata
winna być dokonana w poniedziałek
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec
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ną odzieş / kamizelki z oznaczeniem / „ parkingowy „ /
8. Z opłat za parkowanie są zwolnione :
- pojazdy oznakowane, przeznaczone do przewozu
osób niepełnosprawnych o obnişonej sprawności
ruchowej - pojazdy : Policji, inspekcji transportu
Drogowego, Państwowej Straşy Poşarnej, jednostek ochrony przeciwpoşarowej, Straşy Granicznej,
Pogotowia Ratunkowego, Słuşby Więziennej,
Słuşby Celnej, zarządców dróg, wykorzystywane w
ratownictwie lub w przypadku klęski şywiołowej
9. Inkasenci odpowiedzialni są za ustawianie pojazdów, a w szczególności o to aby sposób ich ustawienia nie kolidował z przepisami ruchu drogowego
10. Za czystość i porządek na parkingach i wokół
parkingu odpowiedzialni są inkasenci
11. Na parkingach obowiązuje zakaz prowadzenia
działalności handlowej, zarówno z samochodów
jak i przyczep
12. Inkasenci nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w pojeŝdzie
13. Właściciel Parkingu /Gmina Proszowice/ ma prawo przeprowadzenia kontroli właściwego funkcjonowania parkingów

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/71/2011
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 28 września 2011 r.

REGULAMIN
prowadzenia parkingów płatnych na terenie miasta
Proszowice
1. Parkingi opisane w § 1 uchwały prowadzone są w
trwale oznaczonych granicach
2. Parkingi prowadzone jako płatne czynne są codziennie w godzinach;
- od 6.00 do 22.00 plac na ulicy Kolejowej / część
działki nr ew 2324/14 /
- od 8.00 do 16.00 plac przy ulicy Reja i ulicy Partyzantów / działka nr ew 2671/19 /
3. Informacja ta winna być umieszczona w sposób
trwały i czytelny w obrębie parkingów
4. W obrębie parkingów winna być wywieszona
w sposób trwały obowiązująca tabela opłat za parkowanie pojazdów
5. Inkasenci kaşdemu korzystającemu z parkingu
wydają pokwitowanie za uiszczoną opłatę
6. Stawkę opłat za korzystanie z parkingów opracowuje i zatwierdza Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice w drodze zarządzenia
7. Inkasenci winni nosić wyraŝne, czytelne i wykonane w sposób trwały identyfikatory oraz oznakowa-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec
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UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminĉ Radziemice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1
i 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 póŝn. zm.), art. 14a ust. 1a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.)
oraz § 1 pkt 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693), Rada
Gminy Radziemice , uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następującą sieć publicznych
Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Radziemice :

1) Ustala się następującą sieć publicznych Punktów
Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice :
§ 2.
Organizację
Punktu
Przedszkolnego
w Radziemicach, określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong
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Załącznik
do uchwały Nr VII/56/2011
Rady Gminy Radziemice
z dnia 28 lipca 2011 r.
załącznik do Uchwały Nr VIII/56 /2011
1)
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Radziemicach z siedzibą w Wielofunkcyjnej
Świetlicy Oświatowej w Radziemicach
§ 1. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Radziemicach z siedzibą w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach
1) Punkt Przedszkolny ma swoją siedzibę w budynku
Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach, 32-107 Radziemice
2) Działalność punktu finansowana jest z budşetu Gminy
Radziemice
3) Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziemicach
4) Organem prowadzącym dla Punktu Przedszkolnego
jest Gmina Radziemice.
§ 2. 1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje
w sposób dostosowany do potrzeby i moşliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami
(opiekunami prawnymi) i otaczającym środowiskiem
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.2. Celem punktu przedszkolnego jest:
§ 1.
1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i moşliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym;
2) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec
siebie, rówieśników, innych ludzi i otaczającego świata;
3) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umoşliwiających dziecku
osiągnięcia „gotowości szkolnej";
4) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania
w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji
i poczucia własnej wartości;
5) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka;
6) pomoc i wspieranie rodziców (opiekunów prawnych)
w wychowaniu i opiece nad dziećmi.
1) Do zadań punktu przedszkolnego naleşy:
1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju
dziecka:
a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej
dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
b) umoşliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,
c) stworzenie dziecku warunków umoşliwiających mu
nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,
d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej
e) budowanie systemu wartości,
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f) budzenie w dziecku wraşliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,
g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, şyczliwości i uczciwości,
h) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie
rozwoju wychowanków,
i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego
indywidualne moşliwości rozwojowe,
j) wykorzystanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej
osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,
k) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka – współdziałanie z rodzicami (opiekunami
prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania
ich dzieci z przestrzeganiem praw naleşnych rodzicom (opiekunom prawnym), a w szczególności:
2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka – współdziałanie z rodzicami (opiekunami
prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania ich
dzieci z przestrzeganiem praw naleşnych rodzicom
(opiekunom prawnym), a w szczególności:
a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach
i trudnościach ich dzieci
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących
rozwój dziecka,
c) umoşliwianie rodzicom zdobywanie wiedzy na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
d) pomaganie w nawiązaniu współpracy z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią, w przypadku gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej;
3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki
w szkole:
a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
c) kształtowanie gotowości do nauki czytania
i pisania,
d) rozwijanie samodzielności dziecka.
§ 3. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok,
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez
organ prowadzący przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1) Godziny otwarcia Punktu Przedszkolnego oraz termin
przerwy urlopowej są ustalane corocznie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, w porozumieniu z Organem
Prowadzącym
2) Dzienny wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego wynosi do 5 godzin.
§ 4. 1) Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3-5
lat z terenu Gminy Radziemice, z pierwszeństwem dla
dzieci 5-letnich.
2) Zasady i kryteria przyjęć dzieci do punktu przedszkolnego od roku szkolnego 2011/2012, określi odrębna
uchwała Rady Gminy Radziemice
1) . Wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
2) W ciągu roku szkolnego mogą być przyjęte dzieci, o ile
są wolne miejsca.
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3) Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących do 25
dzieci.

następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt
ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

§ 5. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego
mają prawo do:

§ 8. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego mają obowiązek:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –
wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;
2) ochrony przed wszelkimi formami wyraşania przemocy fizycznej bądŝ psychicznej oraz ochrony
i poszanowania ich godności osobistej;
3) şyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-dydaktycznym;
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
5) pomocy w wyrównywaniu róşnego rodzaju braków
i defektów rozwojowych
6) aktywności ruchowej; spontanicznej i zorganizowanej
7) wyraşania swoich spostrzeşeń, przeşyć, uczuć
w róşnych formach działalności
8) korzystania za zgodą rodziców, z porad specjalistów
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
1) . Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają
obowiązek:
1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących
całą grupę opracowanych przez nauczyciela wraz
z dziećmi,
2) włączania się do prac porządkowych w sali po zajęciach lub zabawie,
3) dbania o zabawki i pomoce dydaktyczne,
4) zgłaszania potrzeby opuszczania sali nauczycielowi
sprawującemu nad nimi opiekę,
5) bawienia się tylko w miejscach i obszarach wyznaczonych przez nauczyciela,
6) nie opuszczania budynku szkoły, boiska i placu zabaw
samowolnie bez opieki osoby dorosłej,
7) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w punkcie
przedszkolnym.

1) punktualnie
przyprowadzać
i odbierać
dziecko
z punktu przedszkolnego;
2) w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niş
rodzic do wcześniejszego przedłoşenia upowaşnienia
dla tej osoby;
3) informowania o przyczynach nieobecności dziecka
w punkcie przedszkolnym,
4) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaŝnych dziecka;
5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dydaktyczne;
6) współdziałania z nauczycielem, w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;

§ 6. 1) Skreślenie dziecka z listy przyjętych i uczęszczających
dzieci
do
punktu
przedszkolnego
następuje
w przypadku nie uczęszczania dziecka do punktu
przedszkolnego przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia.
2) Decyzję o skreśleniu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły
Podstawowej , po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
§ 7. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć
w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza
punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego
kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego;
2) moşliwość zatrudnienia osób bez przygotowania pedagogicznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa
dzieci;
3) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i moşliwości dzieci;
4) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć
poza terenem placówki (spacery, wycieczki);
5) udział rodziców (opiekunów prawnych), w przypadku
organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego
(wycieczki).
1) Wszystkie dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają moşliwość dokonania ubezpieczenia od

§ 9.
Szczegółowe
zasady
przyprowadzania
i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:
1) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego lub
przez osoby przez nich upowaşnione na piśmie na początku kaşdego roku szkolnego
2) dziecko nie będzie wydawane osobom, w stosunku do
których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
3) dzieci naleşy przyprowadzać nie wcześniej niş 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć,
a odbierać nie póŝniej niş o godzinie zakończenia zajęć;
4) w drodze do punktu przedszkolnego i drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają
rodzice.
§ 10. W ramach dziennego czasu pracy punktu
przedszkolnego, prowadzone jest nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
1) Na şyczenie rodziców (opiekunów prawnych) mogą
być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktycznowychowawcze, których koszt ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).
2) Na şyczenie rodziców (opiekunów prawnych), złoşone
w formie oświadczenia, w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, moşe być prowadzone nauczanie
religii.
3) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka
obcego, religii jest dostosowany do moşliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 4letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-letnich.
§ 11. Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia
w punkcie przedszkolnym to:
1) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)
w sprawach
wychowania
i nauczania
dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających, w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:
a) uzyskiwanie przez rodzica (opiekuna prawnego)
rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziec-
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ka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,
b) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,
c) organizowanie
uroczystości
przedszkolnych
z udziałem rodziców,
d) organizowanie zebrań z rodzicami;
2) planowanie
i prowadzenie
pracy
dydaktycznowychowawczej oraz mierzenie jej jakości, poprzez:
a) sporządzanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
b) systematyczne diagnozowanie zdobytej przez dzieci
wiedzy i umiejętności,
c) uwzględnienie wniosków wynikających z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy z dziećmi,
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie jej w kartach
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obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych;
3) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i opiekę
zdrowotną;
4) otaczanie indywidualną opieką kaşdego ze swoich
wychowanków i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu poznania
i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form
współpracy w działaniach wychowawczych wobec
dzieci oraz włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego;
5) dokumentowanie przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi, w danym roku szkolnym,
w dzienniku zajęć punktu przedszkolnego.
Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong
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UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminĉ Radziemice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i 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 póŝn. zm.), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.
U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz § 1 pkt
1 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693), Rada Gminy Radziemice , uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/56/2011 z dnia 28 lipca
2011 r. Rady Gminy Radziemice w sprawie ustalenia
sieci publicznych Punktów Przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Radziemice , wprowadza się
następujące zmiany :
1) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie :„W ramach sieci publicznych Punktów Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Radziemice , tworzy się
:
1) z dniem 1 paŝdziernika 2011 r. Punkt Przedszkolny
w Szkole Podstawowej w Radziemicach z siedzibą
w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach,
Załącznik
do uchwały Nr X/70/2011
Rady Gminy Radziemice
z dnia 26 paŝdziernika 2011 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/70/2011
Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łętkowicach

2) z dniem 1 stycznia 2012 r. dwuoddziałowy Punkt
Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łętkowicach
z siedzibą Łętkowice 113, 32-107 Radziemice. „,
2) dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie : „ Organizację Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Radziemicach określa załącznik Nr 1 do
uchwały a Organizację Punktu Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Łętkowicach określa załącznik Nr 2 do uchwały.”,
3) )dotychczasowy załącznik do uchwały „Organizacja
Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Radziemicach „, otrzymuje oznaczenie, jako Załącznik Nr 1,
4) dodaje się do uchwały załącznik Nr 2 Organizacja
Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Łętkowicach , w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały zmieniającej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong
§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Łętkowicach, zwany dalej „Punktem Przedszkolnym”.
1) Punkt Przedszkolny ma swoją siedzibę w budynku
Szkoły Podstawowej w Łętkowicach 113, 32-107 Radziemice
2) Działalność punktu finansowana jest z budşetu Gminy
Radziemice
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3) Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętkowicach
4) Organem prowadzącym dla Punktu Przedszkolnego
jest Gmina Radziemice.
§ 2.
1) Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeby i moşliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami (opiekunami
prawnymi) i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
i higieny.
2) Celem punktu przedszkolnego jest:
1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i moşliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym;
2) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec
siebie, rówieśników, innych ludzi i otaczającego świata;
3) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umoşliwiających dziecku
osiągnięcia „gotowości szkolnej";
4) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania
w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji
i poczucia własnej wartości;
5) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka;
6) pomoc i wspieranie rodziców (opiekunów prawnych)
w wychowaniu i opiece nad dziećmi.
1) Do zadań punktu przedszkolnego naleşy:
1) )w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju
dziecka:
a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej
dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
b) umoşliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,
c) stworzenie dziecku warunków umoşliwiających mu
nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,
d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
e) budowanie systemu wartości,
f) budzenie w dziecku wraşliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,
g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, şyczliwości i uczciwości,
h) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie
rozwoju wychowanków,
i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego
indywidualne moşliwości rozwojowe,
j) wykorzystanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej
osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,
k) organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego
i opiekuńczego
z uwzględnieniem
i przestrzeganiem praw dziecka;
2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka – współdziałanie z rodzicami (opiekunami
prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania ich
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dzieci z przestrzeganiem praw naleşnych rodzicom
(opiekunom prawnym), a w szczególności:
a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach
i trudnościach ich dzieci
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących
rozwój dziecka,
c) umoşliwianie rodzicom zdobywanie wiedzy na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
d) pomaganie w nawiązaniu współpracy z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią, w przypadku gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej;
3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki
w szkole:
a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
c) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
d) rozwijanie samodzielności dziecka.
§ 3. 1) Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych
przez organ prowadzący przed rozpoczęciem roku
szkolnego.
2) Godziny otwarcia Punktu Przedszkolnego oraz termin
przerwy urlopowej są ustalane corocznie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, w porozumieniu z Organem
Prowadzącym.
3) Dzienny wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego wynosi do 5 godzin.
§ 4. 1) .Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 35 lat z terenu Gminy Radziemice, z pierwszeństwem
dla dzieci 5-letnich.
2) Zasady i kryteria przyjęć dzieci do punktu przedszkolnego od roku szkolnego 2011/2012, określi odrębna
uchwała Rady Gminy Radziemice.
3) Wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego
są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej.
4) W ciągu roku szkolnego mogą być przyjęte dzieci, o ile
są wolne miejsca.
5) Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących do 25
dzieci
§ 5. 1) Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają
prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –
wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym
2) ochrony przed wszelkimi formami wyraşania przemocy fizycznej bądŝ psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
3) şyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-dydaktycznym;
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
5) pomocy w wyrównywaniu róşnego rodzaju braków
i defektów rozwojowych
6) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
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7) wyraşania swoich spostrzeşeń, przeşyć, uczuć w róşnych formach działalności;
8) korzystania za zgodą rodziców, z porad specjalistów
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2) .Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają
obowiązek:
1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących
całą grupę opracowanych przez nauczyciela wraz
z dziećmi,
2) włączania się do prac porządkowych w sali po zajęciach lub zabawie,
3) dbania o zabawki i pomoce dydaktyczne,
4) zgłaszania potrzeby opuszczania sali nauczycielowi
sprawującemu nad nimi opiekę,
5) bawienia się tylko w miejscach i obszarach wyznaczonych przez nauczyciela,
6) nie opuszczania budynku szkoły, boiska i placu zabaw
samowolnie bez opieki osoby dorosłej,
7) )
przestrzegania
zasad
bezpiecznego
pobytu
w punkcie przedszkolnym.
§ 6.
1) Skreślenie dziecka z listy przyjętych i uczęszczających
dzieci
do
punktu
przedszkolnego
następuje
w przypadku nie uczęszczania dziecka do punktu
przedszkolnego przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia.
2) Decyzję o skreśleniu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły
Podstawowej, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej
i rady rodziców.
§ 7. 1) Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w punkcie
przedszkolnym orazw czasie zajęć poza punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego
kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego;
2) moşliwość zatrudnienia osób bez przygotowania pedagogicznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa
dzieci;
3) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i moşliwości dzieci;
4) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć
poza terenem placówki (spacery, wycieczki);
5) udział rodziców (opiekunów prawnych), w przypadku
organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego
(wycieczki).
2) Wszystkie dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają moşliwość dokonania ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt
ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).
§ 8. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego mają obowiązek
1) punktualnie
przyprowadzać
i odbierać
dziecko
z punktu przedszkolnego;
2) w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niş
rodzic do wcześniejszego przedłoşenia upowaşnienia
dla tej osoby;
3) informowania o przyczynach nieobecności dziecka
w punkcie przedszkolnym,
4) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaŝnych dziecka;
5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dydaktyczne;
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6) współdziałania z nauczycielem, w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;
§ 9. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:
1) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego lub
przez osoby przez nich upowaşnione na piśmie na początku kaşdego roku szkolnego
2) dziecko nie będzie wydawane osobom, w stosunku do
których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
3) dzieci naleşy przyprowadzać nie wcześniej niş 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć,
a odbierać nie póŝniej niş o godzinie zakończenia zajęć;
4) w drodze do punktu przedszkolnego i drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają
rodzice.
§ 10. 1) W ramach dziennego czasu pracy punktu przedszkolnego, prowadzone jest nauczanie, wychowanie
i opieka w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2) Na şyczenie rodziców (opiekunów prawnych) mogą
być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktycznowychowawcze, których koszt ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).
3) Na şyczenie rodziców (opiekunów prawnych), złoşone
w formie oświadczenia, w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, moşe być prowadzone nauczanie
religii.
4) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka
obcego, religii jest dostosowany do moşliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 4letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-letnich.
§ 11. Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia
w punkcie przedszkolnym to:
1) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)
w sprawach
wychowania
i nauczania
dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających, w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:
a) uzyskiwanie przez rodzica (opiekuna prawnego)
rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,
b) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,
c) organizowanie
uroczystości
przedszkolnych
z udziałem rodziców,
d) organizowanie zebrań z rodzicami;
2) planowanie
i prowadzenie
pracy
dydaktycznowychowawczej oraz mierzenie jej jakości, poprzez:
a) sporządzanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
b) systematyczne diagnozowanie zdobytej przez dzieci
wiedzy i umiejętności,
c) uwzględnienie wniosków wynikających z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy z dziećmi,
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d) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie jej w kartach
obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych;
3) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i opiekę
zdrowotną;
4) otaczanie indywidualną opieką kaşdego ze swoich
wychowanków i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu poznania
i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form
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współpracy w działaniach wychowawczych wobec
dzieci oraz włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego;
5) dokumentowanie przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi, w danym roku szkolnym,
w dzienniku zajęć punktu przedszkolnego.

Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong
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UCHWAŁA NR XI/71/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie :obniŊenia ceny skupu Ŋyta bĉdącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 w związku z art.40
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póŝn. zm.) oraz
art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z póŝn. zm.)
i art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62 poz.718 z póŝn. zm.)- Rada Gminy Radziemice uchwala , co następuje:
§ 1.
1) . Obnişa się średnią cenę skupu şyta za pierwsze trzy
kwartały 2011 r. ustaloną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paŝdziernika 2011 roku z kwoty: 74,18 zł za 1 dt do kwoty 63 zł.
za 1 dt.
2) . Obnişona do kwoty 63 zł za 1 dt średnia cena skupu
şyta stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na
2012 r. na terenie gminy Radziemice.

§ 2. Pobór podatku rolnego dokonywany będzie
w drodze inkasa przez inkasentów określonychw uchwale Rady Gminy Radziemice Nr VI/40/2011 z dnia 26 maja
2011 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong

6767

6768
6768

UCHWAŁA NR XI/78/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art.40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.zm.)
i art.5 ust.1 oraz art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity
z 17 maja 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm. ) oraz
art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( Dz.U. Nr 62, poz.718 z póŝn.zm), Rada Gminy
w Radziemicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości,
które wynoszą rocznie:
1) od gruntów:
a) .-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków: 0,72 zł od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego –0,43 zł od
1 m 2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych –0,62 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
18,40 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej

Dziennik Urzędowy
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym-10,24 zł od m 2 powierzchni uşytkowej
d) .zajętych na prowadzenie działalności w zakresie
udzielanych świadczeń zdrowotnych-4,45 zł od 1 m
2 powierzchni uşytkowej
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego –7,36 zł od
1 m 2 powierzchni uşytkowej .
3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.
1) Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki
mieszkalne lub ich części wchodzące w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym lub działów specjalnych albo działalności leśnej.
2) Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze wykorzystywane rolniczo przez osoby nie
prowadzące gospodarstwa rolnego i nie prowadzące
działalności gospodarczej , które przekazały gospodarstwa rolne za rentę lub emeryturę.

Poz. 6768,6769

3) Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle
zajmowane na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
§ 3. Pobór podatku od nieruchomości dokonywany
będzie w drodze inkasa przez inkasentów określonych
w Uchwale Rady Gminy Radziemice Nr VI/40/2011
z dnia 26 maja 2011 roku .
§ 4. Traci moc uchwała Nr 114/XXI/2008 z dnia 25
listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong
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UCHWAŁA NR XI/79/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na terenie gminy Radziemice
Na podstawie ar. 18 ust.2 pkt.8 w związku z art.40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art.10 ust.1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. z 17 maja 2010 r. Dz. U. Nr.95
poz.613 z póŝn. zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718
z póŝn. zm.)- Rada Gminy Radziemice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych , które wynoszą rocznie:
2) Od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton w zaleşności
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niŊ
Mniej niŊ

DWIE OSIE
12 ton
15 ton
15 ton
TRZY OSIE
12 ton
19 ton
19 ton
23 tony
23 tony
CZTERY OSIE I WIĘCEJ

1) Od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyşej 3,5 tony do 5,5 ton
włącznie
powyşej 5,5 ton do 9,0 ton
włącznie
powyşej 9,0 ton i ponişej
12,0 ton

Stawka podatku
w złotych
400
650
850

od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia

Stawki podatku w złotych
oņ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
uzn. za równowaŊne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

984
1.230

1.230
1.538

1.353
1.845
2.214

1.599
2.093
2.461
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27 ton
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– 42395 –

Poz. 6769

2.337
2.461
2.830

2.584
2.707
2.970

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów.
a) powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita w tona
Do 7 ton
Powyşej 7 ton i ponişej 12 ton

Stawka podatku w złotych
1.353
1.638

b) Równej lub wyşszej niş 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niŊ
Mniej niŊ

DWIE OSIE
12 ton
25 ton
31 ton
TRZY OSIE
12 ton
40 ton

Stawki podatku w złotych
oņ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uzn.za równowaŊne

25 ton
31 ton

1.599
1.845
2.153

1.845
2.093
2.295

40 ton

2.374
2.830

2.383
2.970

4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego , posiadających łącznie z pojazdem
silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i ponişej 12 ton – stawka podatku wynosi 877,84 zł.
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niŊ
Mniej niŊ

JEDNA OŚ
12 ton
25 ton
DWIE OSIE
12 ton
28 ton
33 tony
38 ton
TRZY OSIE
12 ton
38 ton

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

5). Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem
silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyşszą niş 12 ton.

Stawki podatku w złotych
oņ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uzn.za
równowaŊne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

25 ton

541
811

811
1.083

28 ton
33 tony
38 ton

947
1.217
1.476
1.599

1.217
1.476
1.746
1.976

38 ton

1.476
1.746

1.746
2.013

6) Od autobusów :
Liczba miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy
Mniej niş 30 miejsc
Równej lub wyşszej niş 30 miejsc
§ 2. Traci moc uchwała Nr 117/XXI/2008 roku z dnia
25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych
na terenie gminy Radziemice.

Stawka podatku w złotych
862
1.845

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego

Poz. 6769,6770,6771

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleşnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong
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UCHWAŁA NR XI/80/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 29 listopada 2010 r.
wysokoņci: stawek czynszu za najem lokali uŊytkowych oraz gruntów oddane w dzierŊawĉ – stanowiących mienie
komunalne Gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 2
pkt. 3 i4 ustawy z dniem 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŝ.zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z póŝ.zm.) Rada Gminy Radziemice uchwala co następuje:

a) Grunty wydzierşawione na działalność gospodarczą
lub zawodową w wysokości 2,07 zł/m² powierzchni
miesięcznie
b) b) Grunty wydzierşawione na działalność rolniczą
o powierzchni : - do 0.2000 ha - 0,03 zł/m² rocznie powyşej 0.2000 ha - 0,05 zł/m² rocznie.
c) grunty wydzierşawione na inne cele niş określone
w lit. a) i b) , w tym pod garaşe 0,10 zł/m² powierzchni miesięcznie.

§ 1. Uşyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) działalności Działalność gospodarczą lub zawodową –
zarobkowa działalność określona w przepisach ustawy
o swobodzie gospodarczej
2) Działalność
rolnicza
–
działalność
określona
w przepisach o podatku rolnym.
§ 2.
1) Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu netto,
najmu lokali uşytkowych za 1m² powierzchni miesięcznie:
a) Dla lokali wynajmowanych z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą lub zawodową 6,32 zł/m²,
b) Dla lokali wynajmowanych z przeznaczeniem na
magazyn, składy, garaşe 3,45 zł/m²
c) Dla lokali wynajmowanych pod działalność statutową prowadzoną przez organizacje polityczne,
społeczne, związkowe, utrzymujące się ze składek
2,64 zł/m²
d) Dla pozostałych lokali 4,60 zł/m² powierzchni uşytkowej

§ 4. Do stawek czynszu najmu, dzierşawy doliczony
zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5. Najemca, dzierşawca , ponosi koszty wody,
energii elektrycznej, kanalizacji, wywozu śmieci oraz
inne
naleşności
obciąşające
lokal
zgodnie
z obowiązującymi stawkami ustalonymi przez właściwe
organy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 7. Traci moc uchwała Nr 115/XXI/2008 Rady Gminy Radziemice z dnia 25 listopada 2008 r, w sprawie
wysokości stawek czynszu za najem lokali uşytkowych
oraz grunty oddane w dzierşawę – stanowiących mienie
komunalne Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 3. -

Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong

1) Ustala się minimalne stawki netto czynszu dzierşawnego za 1m² powierzchni gruntu;
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UCHWAŁA NR XI/81/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 29 listopada 2011 r.
W sprawie;zmian do uchwały Nr 18/IV/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania odpłatnoņci za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity;(Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póŝn.zm.) art.17
ust.1 pkt.11 i art .50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004

roku o pomocy społecznej (tj.Dz.U.z 2009r. Nr.175,
poz.1362 z póŝn.zm. Rada Gminy uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
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§ 1. W § 5 ust.3 uchwały , zmienia się stawkę odpłatności za jedną godzinę usługi z 1% minimalnego
wynagrodzenia na kwotę 8 złW uzasadnionych przypadkach kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
moşe odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę
odpłatności w części lub całości za wykonane usługi, co
moşe mieć miejsce w szczególności w razie bardzo
trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego i wysokich
kosztów leczenia.

Poz. 6771,6772,6773

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice
6771
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UCHWAŁA NR XI/86/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie w sprawie: zmiany uchwały nr VIII /56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminĉ Radziemice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i 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 póŝn. zm.), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja
2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83,
poz. 693), Rada Gminy Radziemice , uchwala, co następuje:

4, który otrzymuje brzmienie :„ Uchwała wchodzi
w şycie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ,
z mocą obowiązującą od dnia 1 paŝdziernika 2011 r.”.

§ 1. W uchwale nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Radziemice zmienia się dotychczasowy w §

Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie, po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
z mocą
obowiązującą
od
dnia
1 paŝdziernika 2011r.
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UCHWAŁA NR XI/87/2011
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr X /70/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 paňdziernika 2011 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminĉ Radziemice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i 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 póŝn. zm.), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja
2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83,
poz. 693), Rada Gminy Radziemice, uchwala, co następuje:

sowy § 3, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi
w şycie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.”

§ 1. W uchwale nr X/70/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 paŝdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radziemice, zmienia się dotychcza-

Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie, po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42398 –

Poz. 6774,6775
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UCHWAŁA NR X/81/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Radłów z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia
sieci prowadzonych przez Gminĉ Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkoła
podstawowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 14a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Radłowie
uchwala co następuje:

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
a) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.
Św. Faustyny Kowalskiej w Niwce,
b) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Zabawie wchodzący w skład Zespołu Szkół w Zabawie,

§ 1. Ustala się następującą sieć prowadzonych
przez
Gminę
Radłów
publicznych
przedszkoli
i oddziałów przedszkolno w szkołach podstawowych:

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Radłów z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.

1) Przedszkola Publiczne:
a) Publiczne Przedszkole w Radłowie wchodzące
w skład Zespołu Szkół w Radłowie,
b) Publiczne Przedszkole w Woli Radłowskiej wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Radłowskiej,
c) Publiczne Przedszkole w Biskupicach Radłowskich
wchodzące
w skład
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Danuta Molong
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UCHWAŁA NR X/82/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie okreņlenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w gminie Radłów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Radłowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych
Szkół Podstawowych oraz granic ich obwodów
w Gminie Radłów:
1) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r.
w Radłowie wchodząca w skład Zespołu Szkół
w Radłowie o strukturze organizacyjnej klas I – VI.
obejmująca swoim obwodem sołectwa: Radłów, Łęka
Siedlecka, Glów, Sanoka, Siedlec, Brzeŝnica.
2) Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej
w Niwce o strukturze organizacyjnej klas I – VI. obejmująca swoim obwodem sołectwo: Niwka.
3) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mierzwy
w Biskupicach Radłowskich wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich o strukturze organizacyjnej klas I – VI.
obejmująca swoim obwodem sołectwo: Biskupice Radłowskie.
6775

4) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
w Woli Radłowskiej wchodząca w skład Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej
o strukturze organizacyjnej klas I – VI. obejmująca
swoim obwodem sołectwa: Wola Radłowska, Wał Ruda (Przysiółki – Śmietana i Bór).
5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabawie
wchodząca w skład Zespołu Szkół w Zabawie
o strukturze organizacyjnej klas I – VI. obejmująca
swoim obwodem sołectwa: Zabawa, Wał Ruda, Zdrochec, Marcinkowice, Przybysławice.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/276/06 Rady Gminy
Radłów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia
sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w Gminie Radłów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera
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UCHWAŁA NR X/83/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminĉ Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 14a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Radłowie uchwała, co następuje:

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

§ 1. Tytuł zmienianej uchwały Nr X/81/11 Rady
Miejskiej w Radłowie z dnia 29 . 09.2011 r. otrzymuje
brzmienie: „w sprawie ustalenia sieci prowadzonych
przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera
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UCHWAŁA NR XI/86/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5
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 póŝn.
zm.) - RADA MIEJSKA W RADŁOWIE uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedłoşoną przez Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Niwce „Taryfę dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą od 1 grudnia 2011 r. do
30 listopada 2012 r.” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr XI/86/11
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 28 paŝdziernika 2011 r.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĈ
Taryfa obowiązuje od dnia 01.12.2011r. Taryfa
zostanie opublikowana w ''Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego''. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
w Radłowie oraz w Zakładzie Stacji Uzdatniania Wody
w Niwce. Z dniem wejścia w şycie niniejszej taryfy

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/256/10 Rady
Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie przedłuşenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Radłów na okres od
1 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera

przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
Spis treści:
I. Informacje ogólne
II. Rodzaj prowadzonej działalności
III. Taryfowe grupy odbiorców usług
IV. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat.
V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaşenia
nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Uzasadnienie wniosku taryfowego
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I. Informacje ogólne.

- umowach z poszczególnymi odbiorcami

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz określa
warunki ich stosowania obowiązujące na terenie
Gminy Radłów. Obowiązują wszystkich odbiorców
usług wodociągowych świadczonych przez Zakład
Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka na okres
12 miesięcy od dnia 01 grudnia 2011 r. do dnia
30 listopada 2012 r.

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości
wody przeznaczonej do spoşycia przez ludzi

Taryfy zostały opracowane na podstawie ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U
z 2006 r. nr 123, poz. 858) zwanej dalej ustawą oraz
Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
z dnia
28 czerwca 2006 r. W sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków Dz. U. Nr 127, poz. 886 zwanego dalej rozporządzeniem. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfy obejmują równieş cenę za wodę pobraną
i zuşytą na cele przeciwpoşarowe.
II. Rodzaj prowadzonej działalności.
Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka
utworzony został z dniem 01 maja 2009 r. Uchwałą
XXVII/177/09 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Eksploatacji
Stacji Uzdatniania Wody Niwka i nadania statutu,
oraz uchwała nr XXVII/187/09 Rady Gminy Radłów
z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody.
Przedmiotem działalności Zakładu jest:

III. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń
wodociągowych, oraz zróşnicowanie kątów zaopatrzenia w wodę tj. kątów eksploatacyjnych, konserwacji urządzeń wodociągowych, dokonano podziału
odbiorców usług na taryfowe grupy. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i w związku z opomiarowaniem poboru wody z wszystkich usługobiorców
wyłoniono zasadniczo jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak
i odbiorców pozostałych.
IV. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat.
Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla zasadniczej grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa
dwuczłonowa składająca się:

Stacji

- z ceny wyraşonej w złotych za 1m3 dostarczonej
wody

zaopatrzenia

- stawki opłaty abonamentowej, nie zaleşnej od ilości
dostarczonej wody płaconej za kaşdy miesiąc bez
względu na rozmiary dokonanego poboru wody
(lub jego całkowitego braku). Stawka opłaty abonamentowej wyraşona jest w zł/odbiorcę/miesiąc.

-

utrzymanie, eksploatacja i modernizacja
Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej

-

zaspokajanie potrzeb
w wodę mieszkańców

w zakresie

Jakość dostarczanej wody jest badana na zlecenie Zakładu przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Tarnowie, oraz przez akredytowane laboratorium Zakład Inşynierii Środowiska EkoProjekt Sp. z o.o. z Pszczyny. Dla poprawy jakości
obsługi klientów w biurze Zakładu przyjmowane są
wszelkie skargi i wnioski oraz rozpatrywane inne
sprawy wnoszone przez poszczególnych usługobiorców.

- inne działalności gospodarcze w zakresie uşyteczności społecznej
W zakresie jakości świadczonych usług Zakład
realizuje zadania określone w:

wodę:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną

- regulaminie dostarczania wody, obowiązującym na
terenie jego działania
Lp.
1
2

Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe i odbiorcy pozostali
Gospodarstwa domowe i odbiorcy pozostali

Do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzany odrębnymi przepisami.
V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaşenia
nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy
i Rozporządzenia.

Wyszczególnienie
Ceny za dostarczaną wodę
Opłata abonamentowa

Cena netto
3,15
4,1

Jednostka miary
zł/m3
zł/odb/miesiąc

Z uwagi na 100% wyposaşenie budynków zlokalizowanych
ba
terenie
działania
Zakładu
w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do
nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę na warunkach i w terminie określonych
w umowie.
W przypadku niesprawności wodomierza
głównego jeşeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego
zuşycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to
moşliwe na podstawie średniego zuşycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczyn
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średniego miesięcznego zuşycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody
Niwka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza jednak
w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Wniosek został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są za dwa
miesiące w których świadczone były usługi. Opłata
abonamentowa ustalona jest za kaşdy miesiąc, takşe
w przypadkach braku poboru wody.
VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane
jest dla wszystkich odbiorców w oparciu o te same
zasady technologiczne i techniczne.
Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia
w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków uşyteczności publicznej przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców
przemysłowych, woda poddawana jest tym samym
procesom uzdatniania. W zakresie dostawy wody
Zakład ponosi jednakowe koszty stałe obsługi klientów, co uzasadnia jednakową stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezaleşnie od tego czy
poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy teş nie a ponoszenie ich
wymusza proces produkcji wody i gotowość jej dostarczania.
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usługi.
Określone w Taryfie ceny i stawki stosuje się
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów
prawnych określonych w Regulaminie dostarczania
wody. Jakość produkowanej wody przez Zakład jest
zgodna
zarówno
z normami
krajowymi
jak
i europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęcia powierzchniowego.
Podlega uzdatnianiu poprzez:
- dawkowanie mleka wapiennego (kolaguacja)
- dawkowanie podchlorynu sodu (dezynfekcja)
- filtracja pośpieszna jednostopniowa przez filtry ze
złoşami piasków kwarcowych.

Ceny określone przez Zakład są skalkulowane
na podstawie przychodów prowadzenia działalności
zaplanowanej na rok obowiązywania taryf. Przychody
niezbędne dla potrzeb obliczenia taryf uwzględniają
m.in. koszty eksploatacji i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Lokalny rynek odbiorców
usług wodociągowych charakteryzuje się stałym,
chociaş nieznacznym przyrostem ich liczby oraz poboru wody.
Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia
ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców
usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej
działalności Zakładu. Minimalna podwyşka wody
wynika z wyşszych kosztów uzdatniania wody
i eksploatacji urządzeń wodociągowych.
Celem Zakładu jest poprawa jakości usług,
pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację
zakłóceń procesów produkcyjnych,a takşe stałą kontrolę parametrów jakościowych.
Ponadto, Zakład planuje realizację przedsięwzięć racjonalizujących zuşycie wody, które będą
polegać na ograniczeniu strat wody w sieci poprzez:
- remont sieci wodociągowej,
- wymianę hydrantów,
- montaş zasuw w węzłach na sieci rozdzielczej(
mniejsze obszary wyłączone podczas awarii, mniejsze ilości wody zuşytej podczas awarii)
- wymiana i uzupełnianie skrzynek ulicznych.
Ze względu na szybką dekapitalizację urządzeń
wodociągowych oraz rosnące normy jakościowe
wody, urządzenia te wymagają remontów. Dlatego
wydatki na remonty i naprawy stanowią powaşną
pozycję w kosztach Zakładu. Jest to zgodne
z ogólnokrajową tendencją do podwyşszania jakości
i zasięgu świadczonych usług , lecz pociąga za sobą
zwiększone nakłady. Zaplanowano utrzymanie remontów na poziomie z roku ubiegłego zgodnie
z inflacją.
Zakład nie dokonuje zakupów wody z obcych
urządzeń.
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Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŊenia wniosku z cenami i stawkami
opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodĉ
Wyszczególnienie

0
1

taryfowa
grupa
odbiorców
usług
1
Grupa 1

2

Grupa 2

3

Grupa 3

Lp.

Zmiana %
Taryfa obowiązująca

Taryfa nowa
4/3

rodzaj cen i stawek opłat
wielkoņć cen i stawek opłat
2
- cena wody (zł/m3 )
- stawka opłaty abonamentowej
- ...
- cena wskaŝnikowa 1)
- cena wody (zł/m3 )
- stawka opłaty abonamentowej
- ...
- cena wskaŝnikowa 1)
- cena wody (zł/m3 )
- stawka opłaty abonamentowej
- ...
- cena wskaŝnikowa 1)

3

4

3,00
4,10

3,15
4,10

3,32
0,00
0,00

3,58
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

5
105,00%
100,00%
107,83%

Uwaga:
1)
Cenę wskaŝnikową naleşy wyliczać jako sumę rocznych naleşności za wodę, wynikających z cen i stawek
opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaşy wody w m3 .
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbĉdnych przychodów

Lp.

Wyszczególnienie

0
1

1
Zaopatrzenie w wodĉ
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty zakupionej przez siebie wody
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) naleşności nieregularne
5) marşa zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
Odprowadzanie ņcieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) naleşności nieregularne
5) marşa zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
Średnia zmiana wartości przychodów
- zaopatrzenie w wodę w %
Średnia zmiana wartości przychodów
- odprowadzanie ścieków w %

2

3
4

Przychody - wykonanie
rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
2

Niezbĉdne przychody

897.327
0
0
0
0
0
0
897.327

998.698
0
0
0
0
0
0
998.698

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

rok obowiązywania
nowych taryf w zł
3

1)

X

111,30%
2)

X
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Uwagi:
1)
[(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.
2)
[(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.
Tabela D. Alokacja niezbĉdnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania
nowych taryf

Lp.

Wyszczególnienie

0
1

1

2

Zaopatrzenie w wodĉ
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
- koszty zakupionej przez siebie wody
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych
i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) naleşności nieregularne
5) marşa zysku
6) razem wartość niezbędnych przychodów
Odprowadzanie ņcieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych
i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) naleşności nieregularne
5) marşa zysku
6) razem wartość niezbędnych przychodów

Współczynnik
alokacji
wg
tabeli E
2

Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem

zł
3

zł
4

zł
5

zł
6

998 698

0

0

998 698

A
A
A
A
B
A
A
A
A

0
449 727
96 212
98 306
19 400
7 200
160 541
120 312
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
496 727
96 212
98 306
19 400
7 200
160 541
120 312
0

A
A
A
A
A
A

0
0
0
0
0
0
998 698

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

C
C
C
C
D
C
C
C
C

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
C
C
C
C
C

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
Lp.

Współ- czynnik alokacji

Wyszczególnienie

0
1

1
A

2
Sprzedaş roczna
wody

2

B

3

C

Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska
- usługi zaopatrzenia
w wodę
Ilość roczna dostarczanych ścieków

4

D

Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska
- usługi odprowadzania ścieków

3
m3
%
zł
%

Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem
4
5
6
7
279 249
0
0
279 249
100,00% 0,00%
0,00%
100,00%
0
0
0
0
19.400
0,00%
0,00%
19400

m3
%
zł
%

0
0,00%
0
0,00%

Jedn. miary

0
0,00%
0
0,00%

0
0,00%
0
0,00%

0
0,00%
0
0,00%

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodĉ i odprowadzanie ņcieków metodą alokacji prostej
Lp.

Wyszczególnienie

0
1

1
Zaopatrzenie w wodĉ
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok
w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody
b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej
2) zuşycie wody w m3 /rok
3) liczba odbiorców
4) cena 1 m3 wody w zł/m 3 1)
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 2)
Odprowadzanie ņcieków
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok
2) odprowadzone ścieki w m3 /rok
3) cena usługi odprowadzania 1 m3 ścieków w zł/m 3 3)
4) …

2

Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem
2
3
4
5
998.698

0

0

998 698

879.634

0

0

879.634

119.064

0

0

119.064

279 249
2 420
3,15
4,10

0
0
0,00
0,00

0
0
0,00
0,00

279 249
2 420

0
0
0,00
0

0
0
0,00
0

0
0
0,00
0

0
0
0

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzglĉdnieniem wielkoņci
zuŊycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
Lp.

Wyszczególnienie

0
1

1
Zaopatrzenie w wodĉ
1) zuşycie wody w m3 /rok
2) cena za m3 wody w zł/m 3
3) stawka opłaty abonamentowej
4) przychody wg naleşności za ilości dostarczonej wody (cena)
w zł/rok
5) przychody wg naleşności za stawki opłat abonamentowych
w zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok
Odprowadzanie ņcieków

2

Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem
2
3
4
5
279 249
3,15
4,10
879 634

0
0,00
0,00
0

0
0,00
0,00
0

279 249

119 064

0

0

119 064

998 698

0

0

998 698

879 634
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1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3 /rok
2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m3
3) stawka opłaty abonamentowej
4) przychody wg naleşności za ilość odprowadzonych ścieków
(cena) w zł/rok
5) przychody wg naleşności za stawki opłat abonamentowych
w zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok

0
0,00
0,00
0

0
0,00
0,00
0

0
0,00
0,00
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodĉ i odprowadzanie ņcieków
ATRAX
Taryfowa grupa odbiorców usług
Lp.
Wyszczególnienie
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem
0
1
2
3
4
5
1
Zaopatrzenie w wodĉ
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf
998 698
0
0
998 698
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie
897.327
0
0
nowych taryf
897.327
Wzrost przychodów 1)
111,30%
111,30%
2
Odprowadzanie ņcieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf
0
0
0
0
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie
0
0
0
nowych taryf (pro forma)
0
Wzrost przychodów 2)
Uwagi:
1)
[(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.
2)
[(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera

6777

6778
6778

UCHWAŁA NR XVI/170/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIII/II/313/96
z dnia 25 paňdziernika 1996 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) na wniosek
Burmistrza Miasta Trzebini Rada Miasta Trzebini
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Uchyla się nazwę ulicy Modrzewiowa
w Trzebini nadaną uchwałą Rady Miasta Trzebini
Nr XLIII/II/313/96 z dnia 25 paŝdziernika 1996 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini.
6778

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ņcigaj
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6779
6779

UCHWAŁA NR XIII/89/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraŊenia zgody na powołanie MłodzieŊowej Rady Gminy Zawoja – oraz Załącznika Nr 2 do Statutu
MłodzieŊowej Rady Gminy Zawoja – Ordynacja wyborcza do MłodzieŊowej Rady Gminy Zawoja.
Na podstawie art. 5b ust.1,2,3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001, Nr 142,
poz.1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy Zawoja uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady
Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 Statutu Młodzieşowej Rady Gminy Zawoja, wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada
składa się z 8 członków stale zamieszkałych na terenie
Gminy Zawoja powołanych spośród uczniów –
przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.”
2. Z § 16 wykreśla się w całości punkt 2, a dotychczasowy pkt. 1 pozostaje w niezmienionej treści, bez zastosowania numeracji.
§ 2. W Załączniku Nr 2 do Statutu Młodzieşowej
Rady Gminy Zawoja wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust.2. otrzymuje brzmienie: „2.Wybory uzupełniające przeprowadza się w przypadku:
a) rezygnacji radnego lub odwołania go z tej funkcji,
b) gdy przeprowadzone zgodnie z niniejszą Ordynacją
wybory z jakichkolwiek powodów nie doprowadziły
do wyłonienia właściwej liczby radnych Młodzieşowej Rady”.
2. § 8 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 21 dni od daty odwołania lub rezygnacji radnego albo od daty pierwotnych wyborów.”
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

6779

6780
6780

UCHWAŁA NR XIII/96/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 i art. 22 ustawy
z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada
Gminy Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się Statut Gminy Zawoja w brzmieniu
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/68/2003 Rady
Gminy Zawoja z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Zawoja oraz Uchwała
Nr XIV/83/2007 Rady Gminy Zawoja z dnia 8 listopada

2007 roku w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Gminy Zawoja.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w \Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/96/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42408 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42409 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42410 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42411 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42412 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42413 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42414 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42415 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42416 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42417 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42418 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42419 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42420 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42421 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42422 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42423 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42424 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42425 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42426 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42427 –

Poz. 6780

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42428 –

Poz. 6780
Załącznik Nr 1
do Statutu

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42429 –

Poz. 6780
Załącznik Nr 2
do Statutu

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42430 –

Poz. 6780
Załącznik Nr 3
do Statutu

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42431 –

Poz. 6780

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42432 –

Poz. 6780

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Załącznik Nr 4
do Statutu

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42433 –

Poz. 6780
Załącznik Nr 5
do Statutu

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42434 –

Poz. 6780

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42435 –

Poz. 6780,6781

6780

6781
6781

UCHWAŁA NR XIII/97/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja.
Na podstawie art.35, art. 40 ust.2 pkt. 1 oraz art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm./
Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statuty Sołectw w brzmieniu jak
w załącznikach:
1. Sołectwa Skawica Centrum - załącznik Nr 1
2. Sołectwa Skawica Sucha Góra - załącznik Nr 2
3. Sołectwa Zawoja Dolna - załącznik Nr 3
4. Sołectwa Zawoja Przysłop - załącznik Nr 4
5. Sołectwa Zawoja Centrum - załącznik Nr 5
6. Sołectwa Zawoja Wełcza- załącznik Nr 6

7. Sołectwa Zawoja Mosorne – załącznik Nr 7
8. Sołectwa Zawoja Górna – załącznik Nr 8
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIV/110/96 Rady
Gminy w Zawoi z dnia 30 września 1996 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutów Sołectw działających na terenie gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42436 –

Poz. 6781
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42437 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42438 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42439 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42440 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42441 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42442 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42443 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42444 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42445 –

Poz. 6781

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42446 –

Poz. 6781

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42447 –

Poz. 6781

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42448 –

Poz. 6781

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42449 –

Poz. 6781
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42450 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42451 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42452 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42453 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42454 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42455 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42456 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42457 –

Poz. 6781

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42458 –

Poz. 6781

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42459 –

Poz. 6781

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42460 –

Poz. 6781

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42461 –

Poz. 6781
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 25 paŝdziernika 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 586

– 42462 –

Poz. 6781

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XIV/112/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Zabierzowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zabierzowie, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XLII/400/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia
27.11.2009 r.
1. § 1 otrzymuje nastĉpującą treņć:
„§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zabierzowie zwany dalej "Ośrodkiem", jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Zabierzów
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. w Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm.),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (t. j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze
zm.),
3) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. w Dz. U.
z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.)
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.
887),
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
7) innych ustaw i stosownych przepisów prawa,
8) niniejszego Statutu.”
2. § 2 ust. 2 otrzymuje nastĉpującą treņć:
„2. Siedziba Ośrodka mieści się w Zabierzowie
przy ul. Cmentarnej 2.”
3. § 3 ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują nastĉpującą treņć:
„4) realizacja zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
5) realizacja zadań wynikających z porozumień
z organami administracji rządowej i powierzonych
przez Radę Gminy.”

4. § 4 ust. 2 i 3 otrzymują nastĉpującą treņć:
„2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy
Zabierzów coroczne:
a) sprawozdanie z działalności Ośrodka w terminie
do dnia 30 kwietnia
b) ocenę zasobów pomocy społecznej w terminie
do dnia 30 kwietnia.
3. Ośrodek prowadzi sprawozdawczość
z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
przekazuje ją Wojewodzie Małopolskiemu, dalej zwanemu „Wojewodą”.”
5. § 5 ust. 4 i 5 otrzymują nastĉpującą treņć:
4. Podczas nieobecności Kierownika, działalnością Ośrodka kieruje jego zastępca lub osoba upowaşniona przez Kierownika.
5. Kierownik Ośrodka na podstawie odrębnego upowaşnienia Wójta prowadzi postępowania
i wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych
sprawach z zakresu wspierania rodziny, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, a takşe czynności w sprawach pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
6. W § 9 skreņla siĉ ust. 5.
§ 2. Tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zabierzowie stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
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Załącznik
do uchwały Nr XIV/112/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.
Statut
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
I. Postanowienia ogólne
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§ 4.

1. Ośrodek przygotowuje dla Gminy ocenę zasobów
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz przedstawia
wielkość i rodzaj środków niezbędnych do realizacji
przez Ośrodek zadań ustawowych.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Zabierzów
coroczne:

§ 1.
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Zabierzowie zwany dalej "Ośrodkiem", jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Zabierzów działa
na podstawie:

a) sprawozdanie z działalności Ośrodka w terminie
do dnia 30 kwietnia
b) ocenę zasobów pomocy społecznej w terminie do
dnia 30 kwietnia.

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. w Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm.),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (t. j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze
zm.),
3) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. w Dz. U.
z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.)
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
7) innych ustaw i stosownych przepisów prawa,
8) niniejszego Statutu.

3. Ośrodek prowadzi sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazuje ją
Wojewodzie Małopolskiemu, dalej zwanemu „Wojewodą”.

§ 2.
1) Terenem działania Ośrodka jest Gmina Zabierzów.
2) Siedziba Ośrodka mieści się w Zabierzowie przy
ul. Cmentarnej 2.
II. Zakres działania i zadania Oņrodka
§ 3.
1. Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na
rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Zabierzów
mającej na celu umoşliwienie rodzinom i osobom
przezwycięşanie trudnych sytuacji şyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne moşliwości i uprawnienia oraz zapobieganie
powstawaniu takich sytuacji.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka naleşy:
1) realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy
społecznej,
a) zleconych - zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę,
b) własnych - zgodnie z ustaleniami przekazanymi
przez Radę Gminy,
2) realizacja zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych,
3) realizacja zadań wynikających z Ustawy pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
4) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
5) realizacja zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej i powierzonych
przez Radę Gminy.

III. Organizacja Oņrodka
§ 5.
1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego
pracą i reprezentuje go na zewnątrz.
2.

Stosunek
pracy
z Kierownikiem
nawiązuje
i rozwiązuje Wójt Gminy Zabierzów, dalej zwany
„Wójtem”.

3. Zwierzchnikiem słuşbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt.
4.

Podczas nieobecności Kierownika, działalnością
Ośrodka kieruje jego zastępca lub osoba upowaşniona przez Kierownika.

5. Kierownik Ośrodka na podstawie odrębnego upowaşnienia Wójta prowadzi postępowania i wydaje
decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach
z zakresu wspierania rodziny, pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a takşe czynności w sprawach pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
6. Upowaşnienia, o których mowa w ust. 5 mogą być
równieş udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo w zakresie
zawierania umów cywilnoprawnych związanych
z wykonywaniem zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.
8. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia dotyczące
funkcjonowania Ośrodka.
9. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników
zatrudnionych w Ośrodku.
§ 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt i Wojewoda.
§ 7.
1. W strukturze Ośrodka mogą być wyodrębniane sekcje
do prowadzenia poszczególnych rodzajów spraw.
W razie potrzeby sekcje mogą być zobowiązane do
dodatkowego prowadzenia odrębnej sprawozdawczości i sporządzania odrębnych analiz potrzeb.
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2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa
Regulamin o jakim mowa w § 12.
IV. Majątek i działalnoņć finansowa Oņrodka
§ 8. Majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi własność Gminy Zabierzów.
§ 9.
1. Ośrodek jest jednostką budşetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla
tych jednostek w przepisach o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny
plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzany przez Wójta.

Poz. 6782
V. Postanowienia końcowe

§ 10. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi,
Kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami
wyznaniowymi fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 11. Ośrodek uşywa pieczęci podłuşnej z nazwą
w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 12. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka
określa Regulamin organizacyjny Ośrodka wprowadzony przez Kierownika Ośrodka.
§ 13. Wszelkie zmiany Statutu wprowadza się
w formie przewidzianej dla jego uchwalenia.

3. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
4. Ośrodek prowadzi samodzielnie swą obsługę księgową, prawną i kadrową, zaś jego obsługę kasową zapewnia Urząd Gminy Zabierzów.
5. (skreślony)
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Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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