
 

 
  
TREŅĆ: 
Poz.: 

 

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:  

4718 – Wojewody Małopolskiego z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, 
sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na 
tym obszarze 37618 

4719 – Wojewody Małopolskiego z dnia 12 listopada 2010 r. uchylające rozporządze-
nie Nr 14/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010 r. w spra-
wie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego ozna-
kowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze 37619 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW :  

4720 – Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach 37619 

UCHWAŁY RAD GMIN :  

4721 – Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gmin Bobowa. 37635 

4722 – Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010 r. w sprawie 
zmian w Statucie Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie. 37640 

4723 – Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek 
czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych. 37641 

4724 – Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2010 r. w sprawie założe-
nia Gminnego Przedszkola Nr 1 w Krynicy-Zdroju 37641 

4725 – Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany 
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie 
Dolnej 37649 

4726 – Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 
zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nawojowej, dokonanej uchwałą Nr 10/11/10 Rady Społecznej Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 22 wrze-
śnia 2010 r. 37650 

4727 – Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: uchwale-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harka-
buz w Gminie Raba Wyżna.* 37651 

________ 
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmo-

wanych przez Wojewodę Małopolskiego.  

Nr 598 Kraków, dnia 22 listopada 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 598 – 37618 – Poz. 4718 
 
4728 – Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 
2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce. 37657 

4729 – Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgo-
wych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie reali-
zowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przy-
stąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbio-
rowego (z późn. zmianami). 37660 

 

 
4718 

4718  

ROZPORZĄDZENIE NR 16/10 
 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

 z dnia 4 listopada 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie okreņlenia obszaru zagrożonego wņcieklizną zwierząt, sposobu jego 
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze 

Na podstawie art. 46 ust 3 ustawy z dnia 
11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213, 
poz. 1342 z późn. zm1.) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W rozporządzeniu Nr 11/10 Wojewody 
Małopolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie okre-
ślenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposo-
bu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązu-
jących na tym obszarze, zmienionego rozporządzeniem Nr 
13/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 
2010 r., oraz rozporządzeniem Nr 15/10 Wojewody Mało-
polskiego z dnia 22 października 2010 r., wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) od strony wschodniej: od miejscowości Wawrzka 
(gmina Grybów), drogą w kierunku północno-wschodnim 
przez miejscowość Ropa (gmina Ropa), Szymbark (gmina 
Gorlice), drogą w kierunku południowym do miejscowo-
ści Bielanka (gmina Gorlice) i dalej do miejscowości No-
wica (gmina Uście Gorlickie). Następnie drogą w kierunku 
północnym przez miejscowości Owczary (gmina Sękowa), 
Sękowa (gmina Sękowa), Męcina Mała (gmina Sękowa), 
Męcina Wielka (gmina Sękowa). Następnie drogą 
w kierunku miejscowości Kryg (gmina Lipinki), Domini-
kowice (gmina Gorlice), Kobylanka (gmina Gorlice), Libu-
sza (gmina Biecz) dalej drogą gminną w kierunku północ-
no-wschodnim do skrzyżowania w mieście Biecz z drogą 
biegnącą do miejscowości Strzeszyn (gmina Biecz). Z 
miejscowości Strzeszyn (gmina Biecz) drogą gminną 
przez miejscowość Bugaj (gmina Biecz) do miejscowości 
Rożnowice (gmina Biecz),” 
2) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) od strony północnej: od miejscowości Rożnowice 
(gmina Biecz) drogą gminną przez miejscowość Sitnica 
(gmina Biecz) do miejscowości Turza (gmina Rzepiennik 
Strzyżewski). Dalej drogą przez miejscowość Ostrusza 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513 

(gmina Ciężkowice), Ciężkowice (gmina Ciężkowice), Zbo-
rowice (gmina Ciężkowice), Pławna (gmina Ciężkowice), 
Bruśnik (gmina Ciężkowice), Falkowa (gmina Ciężkowice) 
do miejscowości Bukowiec (gmina Korzenna), z Bukowca 
(gmina Korzenna) drogą na południe do miejscowości 
Jasienna (gmina Korzenna),” 
3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 rozpo-
rządzenia zobowiązuje się: 

a) Burmistrza Miasta Gorlice, 
b) Wójta Gminy Gorlice, 
c) Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice, 
d) Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 
e) Wójta Gminy Moszczenica, 
f) Wójta Gminy Korzenna, 
g) Burmistrza Miasta Bobowa, 
h) Burmistrza Miasta Grybów, 
i) Wójta Gminy Grybów, 
j) Wójta Gminy Kamionka Wielka, 
k) Wójta Gminy Ropa, 
l) Wójta Gminy Uście Gorlickie, 
ł) Wójta Gminy Sękowa, 
m) Wójta Gminy Chełmiec, 
n) Wójta Gminy Łabowa, 
o) Burmistrza Miasta Biecz, 
p) Wójta Gminy Lipinki, 
q) Wójta Gminy Łużna, 
r) Burmistrza Miasta Krynica Zdrój.”. 

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru 
zagrożonego. 
 
 § 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 

Wojewoda Małopolski 
Stanisław Kracik 
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ROZPORZĄDZENIE NR NR 17/10 
 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

 z dnia 12 listopada 2010 r. 

uchylające rozporządzenie Nr 14/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie okreņlenia 
obszaru zagrożonego wņcieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących 

na tym obszarze 

Na podstawie art. 46 ust 5 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, 
poz. 1342 z późn. zm 1) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Traci moc rozporządzenie Nr 14/10 Wojewody 
Małopolskiego z dnia 22 października 2010 r. 
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wściekli-
zną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz naka-
zów i zakazów obowiązujących na tym obszarze. 

 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513 

 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
podania do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących 
w skład obszaru zagrożonego. 

 
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopol-
skiego. 
 

Wojewoda Małopolski 
Stanisław Kracik 

 
4719  

4720 
4720  

UCHWAŁA NR XLVI/359/10 
 RADY POWIATU GORLICKIEGO 

 z dnia 30 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Gor-
lickiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala Regulamin Organizacyjny Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach w brzmieniu, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/247/09 Rady Po-
wiatu Gorlickiego z dnia 26 lutego 2009 roku (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego Nr 298, poz. 2153) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Po-
wiatu. 

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

 
 Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego  

Marek Bugno 
 

 
Załącznik 
do uchwały Nr XLVI/359/10 
Rady Powiatu Gorlickiego 
z dnia 30 września 2010 r. 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powia-
towego w Gorlicach, zwany dalej "Regulaminem" 
określa szczegółową organizację, zakres i tryb pracy 
Starostwa Powiatowego w Gorlicach, zwanego dalej 
"Starostwem" 

§ 2. Starostwo jest jednostką organizacyjną Po-
wiatu Gorlickiego, wykonującą zadania określone 
przepisami prawa i wynikające z niniejszego regula-
minu 

§ 3.  

1. Siedzibą Starostwa jest miasto Gorlice. 

2. W ramach Starostwa funkcjonuje Filia z siedzibą 
w Bieczu, w której prowadzone są sprawy należące 
do wydziałów: 

1) Komunikacji i Dróg, 
2) Geodezji, Kartografii i Katastru, 
3) Architektury i Budownictwa. 

§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Gor-
licki, 

2) Radzie lub Zarządzie - należy przez to rozumieć 
odpowiednio Radę Powiatu Gorlickiego oraz 
Zarząd Powiatu Gorlickiego, 

3) Staroście, Wicestaroście, Sekretarzu i Skarbniku 
- należy przez to rozumieć odpowiednio Staro-
stę Gorlickiego, Wicestarostę Gorlickiego, Se-
kretarza Powiatu Gorlickiego oraz Skarbnika 
Powiatu Gorlickiego, 

4) Wydziałach - należy przez to rozumieć Wydziały 
Starostwa Powiatowego oraz komórki równo-
rzędne (zespoły, samodzielne stanowiska), 
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5) Głównym Księgowym - należy przez to rozu-
mieć Głównego Księgowego Starostwa Powia-
towego. 

6) Naczelnikach - należy przez to rozumieć naczel-
ników Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz 
koordynatorów komórek równorzędnych, 

7) Pełnomocnikach, asystentach i doradcach - na-
leży przez to rozumieć pełnomocników, asy-
stentów i doradców Starosty Gorlickiego. 

§ 5.  

1. Regulamin określa: 

1) strukturę organizacyjną Starostwa, 
2) podział zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, 

Wicestarostą, Sekretarzem, Skarbnikiem 
i Głównym Księgowym, 

3) zasady podpisywania pism i upoważnienia do 
załatwiania spraw i wydawania decyzji admini-
stracyjnych, 

4) zadania i kompetencje poszczególnych wydzia-
łów, 

5) zasady i tryb funkcjonowania Starostwa, 
6) zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków, 
7) zasady wykonywania kontroli wewnętrznej, 
8) zakres wewnętrznych regulacji, 
9) zakres pełnomocnictw udzielonych przez Staro-

stę, 
10)schemat organizacyjny Starostwa (zał. nr 1). 

2. Etatyzację Starostwa określa Zarząd każdorazowo 
do dnia 31 października na rok następny. 

§ 6.  

1. Starostwo jest zakładem pracy w rozumieniu przpi-
sów prawa pracy. 

2. Starostwo działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy o samorządzie powiatowym, 
2) ustawy o pracownikach samorządowych, 
3) ustawy o finansach publicznych, 
4) Statutu Powiatu Gorlickiego, 
5) Statutu Starostwa Powiatowego, 
6) niniejszego Regulaminu. 

 
Rozdział 2 

Struktura Organizacyjna Starostwa 

§ 7.  

1. Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą: 

1)Kierownictwo Starostwa: 
a) Starosta, 
b) Wicestarosta, 
c) Sekretarz, 
d) Skarbnik, 
e) Główny Księgowy 

2) wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska 
nadzorowane bezpośrednio przez Starostę: 
a) Geodeta Powiatowy 
b) Geolog Powiatowy 

c) Radca Prawny 
d) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - RK 
e) Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu - 

EK 
f) Zespół ds. Audytu i Kontroli - AK 

g) Zespół ds. Promocji i Informacji - PR 
h) Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-

zysowego - ZK 
i) Zespół ds. Zamówień Publicznych - ZP 
j) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony 

i Promocji Zdrowia - SZ 
k) Samodzielne Stanowisko ds. Osobowych - 

SO 
l) Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy - BHP 
3) wydziały nadzorowane bezpośrednio przez Wi-

cestarostę: 
a) Wydział Ochrony Środowiska - OŚ 
b) Wydział Komunikacji i Dróg - KD 
c) Wydział Rozwoju - RI 

4) wydziały i zespoły nadzorowane bezpośrednio 
przez Sekretarza: 
a) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

- OR 
b) Wydział Architektury i Budownictwa - AB  
c) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - GE 
d) Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomo-

ściami - GN 
e) Zespół ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu - 

BR  
f) Zespół ds. Obsługi Prawnej - BP  

5) nadzorowany bezpośrednio przez Skarbnika: Wy-
dział Finansowo - Księgowy - FK 

2. W ramach wydziału mogą funkcjonować zespoły 
realizujące określoną grupę zadań. 

3. Poza komórkami organizacyjnymi wymienionymi 
w ust. 1 Starosta, w szczególnych przypadkach 
w uzgodnieniu z Zarządem może tworzyć samo-
dzielne stanowiska pracy lub zespoły do realiza-
cji zadań statutowych. Może też dokonywać 
przesunięć w zakresie przypisanych komórkom 
organizacyjnym zadań oraz zmieniać ich umiej-
scowienie w ramach struktury organizacyjnej 
Starostwa. 

4. Starosta może powoływać swoich pełnomocników, 
asystentów i doradców upoważniając ich do pro-
wadzenia określonych spraw w drodze odrębnych 
pełnomocnictw. 

§ 8. Pracownicy Starostwa zatrudnieni są: 

1) Starosta, Wicestarosta - na podstawie wyboru, 
2) Skarbnik - na podstawie powołania, 
3) Sekretarz i pozostali pracownicy - na podstawie 

umów o pracę. 
 

Rozdział 3 
Podział zadań i kompetencji pomiędzy Starostę, 
Wicestarostę, Sekretarza, Skarbnika i Głównego 

Księgowego 

§ 9. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomo-
cy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i Głównego 
Księgowego. 

§ 10.  

1. Starosta realizuje zadania zastrzeżone ustawami do 
jego kompetencji, wynikające z uchwał Rady 
i stanowień Zarządu. Do kompetencji Starosty na-
leży w szczególności: 
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1) reprezentowanie Powiatu na zewnątrz 
i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczą-
cych powiatu, 

2) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu, 
w tym wydawanie zarządzeń, 

3) składanie jednoosobowych oświadczeń woli 
w sprawach związanych z prowadzeniem bieżą-
cej działalności Powiatu, 

4) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu oraz 
nadzorowanie organizacji pracy Zarządu, 

5) występowanie z wnioskiem o wybór Wicestaro-
sty i Członków Zarządu oraz powołanie Skarb-
nika, 

6) sprawowanie funkcji kierownika Starostwa 
w rozumieniu przepisów prawa pracy oraz 
zwierzchnictwa służbowego, wobec kierowni-
ków jednostek organizacyjnych powiatu, 

7) ustalanie zasad organizacji pracy Starostwa 
oraz realizacja polityki personalnej w Starostwie 
i zatwierdzanie zakresów obowiązków pracow-
ników Starostwa, 

8) wydawanie decyzji administracyjnych 
w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
starcji publicznej należących do właściwości 
Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewi-
dują wydanie decyzji przez Zarząd, 

9) powoływanie doraźnych zespołów zadaniowych 
do realizacji określonych zadań, 

10)realizacja zadań organu administracji geolo-
gicznej i górniczej, przy pomocy Geologa Po-
wiatowego, 

11)realizacja zadań organu administracji geodezyj-
nej i kartograficznej, przy pomocy Geodety 
Powiatowego, 

12)realizacja zadań organu administracji architek-
toniczno - budowlanej pierwszej instancji, 

13)udzielanie pracownikom Starostwa, oraz kie-
rownikom jednostek organizacyjnych Powiatu 
pełnomocnictw do prowadzenia określonego 
zakresu zadań oraz wydawanie upoważnień do 
załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do 
wydawania decyzji administracyjnych, posta-
nowień i zaświadczeń, podpisywania umów 
cywilno - prawnych, 

14)współdziałanie z Radą i Komisjami Rady, 
15)przesyłanie uchwał Rady Wojewodzie 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz za-
pewnianie ogłoszenia aktów prawa miejsco-
wego, 

16)podpisywanie korespondencji kierowanej do: 
a) naczelnych, centralnych i terenowych orga-

nów władzy, administracji publicznej 
i wymiaru sprawiedliwości, 

b) posłów i senatorów, 
c) organów samorządu terytorialnego, 
d) instytucji kontrolnych, 

17)podejmowanie decyzji i podpisywanie doku-
mentów dotyczących spraw zastrzeżonych 
w odrębnym trybie lub mających ze względu na 
swój charakter szczególne znaczenie, 

18)realizacja zadań Szefa Obrony Cywilnej Powia-
tu, 

19)powoływanie i kierowanie Powiatowym Zespo-
łem Zarządzania Kryzysowego, 

20)realizacja zadań związanych z zapewnieniem 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywa-
teli, 

21)powoływanie i kierowanie pracami Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, 

22)określanie organizacji, siedziby oraz zakresu 
trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, 

23)współdziałanie ze służbami, inspekcjami 
i strażami, 

24)powoływanie Powiatowej Rady Zatrudnienia, 
25)zapewnienie realizacji zadań Powiatu w zakresie 

oświaty, kultury i ochrony zabytków oraz kultu-
ry fizycznej i sportu, w tym nadzorowanie jed-
nostek organizacyjnych Powiatu realizujących 
te zadania, 

26)nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony 
praw konsumenta, 

27)zapewnienie realizacji zadań z zakresu promocji 
i informacji publicznej, 

28)koordynacja funkcji organu założycielskiego 
wobec zakładów opieki zdrowotnej, 

29)sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań 
w zakresie kontroli zarządczej jednostek organi-
zacyjnych Powiatu, 

2. Wicestarosta wykonuje zadania określone Regula-
minem oraz powierzone przez Starostę. Do zadań 
Wicestarosty należy w szczególności: 

1)koordynacja działań dla zapewnienia realizacji 
zadań Powiatu w zakresie przeciwdziałania bez-
robociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspie-
rania osób niepełnosprawnych, infrastruktury 
drogowej. Współpraca w tym zakresie odpo-
wiednio z : 
a)Powiatowym Urzędem Pracy, 
b)Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
c) Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności, 
d)Domami Pomocy Społecznej, 
e)Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo - Wy-

chowawczą "Razem", 
f) Powiatowym Zarządem Drogowym, 

2)koordynacja działań dla pozyskania środków ze-
wnętrznych, a w szczególności zapewnienie 
współdziałania w tym zakresie komórek organi-
zacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych 
Powiatu, 

3)nadzór nad realizacja zadań z zakresu ochrony 
środowiska, 

4)nadzór nad realizacja zadań z zakresu komunika-
cji i dróg, 

5)nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz 
przestrzeganiem prawa zamówień publicznych, 

6)współdziałanie z Radą i Komisjami Rady, 
7)podpisywanie pism z zakresu swojej właściwości 

nie zastrzeżonych do podpisu Starosty, 
8)sprawowanie funkcji Starosty w czasie jego nie-

obecności lub niemożności pełnienia obowiąz-
ków, 

9)opiniowanie projektów zakresu czynności pra-
cowników przygotowywanych przez Naczelni-
ków podległych Wydziałów. 
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3. Sekretarz wykonuje zadania określone Regulami-

nem i powierzone przez Starostę. Do zadań Sekre-
tarza należy w szczególności: 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Staro-
stwa poprzez: 
a) zabezpieczanie właściwych warunków 

i organizacji pracy, 
b) nadzorowanie terminowości i prawidłowości 

załatwiania spraw, 
c) inicjowanie rozwiązań zmierzających do po-

prawy organizacji funkcjonowania Starostwa 
oraz warunków materialno - technicznych 
jego działalności, 

2) koordynacja prac związanych z opracowaniem 
projektów aktów regulujących struktury 
i zasady działania Starostwa i jednostek organi-
zacyjnych Powiatu, 

3) koordynacja obsługi i przygotowania tematyki 
posiedzeń Rady i Zarządu oraz realizacji podję-
tych uchwał, 

4) nadzór nad obsługą prawną Starostwa, 
5) nadzorowanie wykonywania aktów normatyw-

nych Starosty, 
6) nadzór nad gospodarowaniem mieniem Powia-

tu i Skarbu Państwa, 
7) nadzór nad realizacją zadań z zakresu geodezji, 

kartografii i katastru, 
8) nadzór nad realizacją zadań z zakresu architek-

tury i budownictwa, 
9) nadzór nad realizacją zadań z zakresu spraw or-

ganizacyjnych i obywatelskich, 
10)koordynacja działań związanych z naborem 

pracowników, służba przygotowawczą ocena-
mi pracowniczymi i szkoleniami, 

11)koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem 
materiałów związanych z rozpatrywaniem 
skarg i wniosków, 

12)dekretacja i nadzór obiegu korespondencji, 
13)nadzorowanie spraw związanych z dostępem 

do informacji publicznej, 
14)przyjmowanie oświadczeń testamentowych, 
15)prowadzenie innych bieżących spraw związa-

nych z funkcjonowaniem Starostwa, 
w zakresie zleconym przez Starostę, 

16)uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu 
z głosem doradczym, 

17)współdziałanie z Radą i Komisjami Rady 
w zakresie powierzonych zadań, 

18)podpisywanie pism z zakresu swojej właściwo-
ści nie zastrzeżonych do podpisu Starosty, 

19)opiniowanie projektów zakresu czynności pra-
cowników przygotowywanych przez Naczelni-
ków podległych Wydziałów. 

4. Skarbnik wykonuje zadania określone Regulami-
nem oraz powierzone przez Starostę, a w szcze-
gólności: 

1) zapewnia organizację gospodarki finansowej 
Powiatu poprzez przygotowanie przewidzianych 
prawem uchwał, 

2) zapewnia realizację budżetu Powiatu poprzez: 
a) przekazywanie podległym jednostkom bu-

dżetowym informacji w zakresie przypisa-
nych im do realizacji dochodów i wydatków 
Powiatu, stanowiących podstawę planów fi-
nansowych tych jednostek, 

b) przekazywanie z budżetu Powiatu podległym 
jednostkom budżetowym środków pienięż-
nych na realizację zadań, 

c) przekazywanie z budżetu Powiatu dotacji oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem, 

d) gospodarowanie środkami pieniężnymi, 
e) opiniowanie przygotowanych przez jednostki 

oraz Wydziały merytoryczne Starostwa pro-
jektów uchwał, umów oraz porozumień za-
wieranych z jednostkami samorządu teryto-
rialnego oraz innymi podmiotami realizują-
cymi zadania z zakresu właściwości Powiatu, 
które rodzą skutki finansowe dla budżetu Po-
wiatu, 

f) przygotowywanie projektów uchwał, analiz 
oraz informacji niezbędnych do zaciągania 
kredytów i pożyczek oraz uzyskania opinii 
o możliwości ich spłaty, 

g) kontrasygnowanie czynności prawnych, pole-
gających na zaciąganiu kredytów i pożyczek 
oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji 
oraz emisji papierów wartościowych, 

h) kontrasygnowanie pozostałych czynności 
prawnych, mogących spowodować powsta-
nie zobowiązań majątkowych, 

i) sprawowanie ogólnego nadzoru nad realiza-
cją uchwały budżetowej i przedstawienie 
wniosków Zarządowi, 

3) zapewnia sporządzenie zbiorczych sprawozdań 
z wykonania budżetu, w określonych przepisami 
okresach sprawozdawczych na podstawie spra-
wozdań jednostkowych podległych jednostek 
budżetowych, oraz pozostałych sprawozdań 
określonych Rozporządzeniem Ministra Finan-
sów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 

4) prowadzi ogólną kontrolę składanych sprawoz-
dań jednostkowych, w tym zgodność z układem 
wykonawczym budżetu i planem finansowym 
zadań z zakresu administracji rządowej, 

5) pełni funkcję głównego księgowego budżetu 
Powiatu, 

6) przygotowuje projekty uchwał w sprawach pro-
ceduralnych związanych z trybem prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej oraz zakresem 
i formą informacji za I półrocze oraz projekty 
uchwał Rady, mające wpływ na realizację budże-
tu, 

7) zapewnia przygotowanie informacji o stanie 
mienia komunalnego, w części dotyczącej mienia 
nieruchomego Powiatu, 

8) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym, 

9) współdziała z Radą i Komisjami Rady w zakresie 
powierzonych zadań, 

10)pełni funkcję naczelnika Wydziału Finansowo - 
Księgowego, 

11)posiada upoważnienia do podpisywania pism 
w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie 
zastrzeżonych do kompetencji Starosty, 

12)przygotowywanie zakresu czynności pracowni-
ków Wydziału. 

W celu realizacji swoich zadań Skarbnik ma prawo 
żądać od kierowników jednostek organizacyjnych 
udzielenia w formie ustnej i pisemnej niezbędnych 
informacji i wyjaśnień jak również udostępnienia do 
wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 598 – 37623 – Poz. 4720 
 
tych informacji oraz wnioskować o określenie trybu 
według, którego mają być wykonywane prace nie-
zbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki 
finansowej Powiatu. 

5. Główny Księgowy wykonuje zadania określone 
Regulaminem oraz powierzone przez Starostę, a w 
szczególności: 

1) nadzoruje i koordynuje prowadzenie rachun-
kowości Starostwa jako jednostki budżetowej, 

2) dokonuje księgowej kontroli dokumentów - do-
tyczących operacji gospodarczych, przedłożo-
nych przez osoby zobowiązane oraz wstępnej 
kontroli operacji finansowych, w tym zgodności 
z planem finansowym Starostwa, 

3) dysponuje środkami pieniężnymi Starostwa 
wraz ze Starostą lub innymi osobami upoważ-
nionymi przez Starostę, 

4) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych 
wydawanych przez Starostę dotyczących pro-
wadzenia rachunkowości, 

5) opracowuje projekt planu finansowego Staro-
stwa w oparciu o projekty rzeczowo - finansowe 
poszczególnych wydziałów i stanowisk meryto-
rycznych Starostwa, 

W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy ma 
prawo: 

a) żądać od Naczelników Wydziałów udzielenia 
w formie ustnej i pisemnej niezbęnych informacji 
i wyjaśnień jak również udostępnienia do wglądu 
dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych 
informacji i wyjaśnień, 

b) wnioskować do Starosty o określenie trybu, we-
dług którego mają być wykonywane przez wy-
działy Starostwa, prace niezbędne do zapewnie-
nia prawidłowości gospodarki finansowej oraz 
ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów 
i sprawozdawczości finansowej. 

 
Rozdział 4 

Zadania wydziałów 

§ 11. Do wspólnych zadań wydziałów należy 
w szczególności: 

1) wykonywanie zadań w zakresie właściwości rze-
czowej, wynikających z przepisów, w tym prowa-
dzenie postępowania administracyjnego 
i przygotowanie decyzji w sprawach indywidual-
nych oraz wykonywanie zadań wynikających 
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, 

2) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, 
sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Za-
rządu. Współdziałanie z Sekretarzem w tym zakre-
sie, 

3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady 
i Zarządu oraz aktów wewnętrznych Starosty, 

4) sporządzanie projektu planu rzeczowo - finansowe-
go Starostwa w zakresie dochodów i wydatków, 
związanych z merytoryczną działalnością Wydziału 
oraz jego uzgodnienie z Głównym Księgowym, 

5) realizacja planu finansowego Starostwa oraz planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządo-
wej w części dotyczącej merytorycznej działalności 

Wydziału oraz wnioskowanie w sprawach zmian 
tych planów, 

6) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opraco-
wywania projektu budżetu, jego zmian oraz rozli-
czania dotacji otrzymanych i udzielonych z budżetu 
Powiatu, 

7) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń 
rozwojowych Powiatu, 

8) przygotowywanie odpowiedzi w porozumieniu 
z Sekretarzem na interpelacje, wnioski Radnych 
i Komisji Rady, 

9) usprawnienie organizacji, metod i form pracy wy-
działów oraz podejmowanie działań na rzecz 
usprawnienia pracy Starostwa, 

10)ochrona danych osobowych i informacji niejaw-
nych. Udostępnianie danych osobowych upraw-
nionym podmiotom, 

11)współdziałanie z komórkami organizacyjnymi 
Starostwa oraz innymi podmiotami dla realizacji 
zadań Powiatu, 

12)przygotowywanie szczegółowego opisu przedmio-
tu zamówienia, w zakresie właściwości, rzeczowej 
Wydziału, celem wdrożenia procedury zamówienia 
publicznego, 

13)udzielanie informacji publicznej, w tym opraco-
wywanie materiałów do publikacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej, 

14)przygotowywanie dokumentacji do archiwizowa-
nia, 

15)potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii do-
kumentów wydanych przez organy Powiatu, 

16)przygotowywanie projektów umów zawieranych 
z podmiotami zewnętrznymi w sprawie realizacji 
ustawowo określonych zadań w zakresie właściwo-
ści Wydziału, 

17)ustalanie zadań realizowanych z udziałem środ-
ków strukturalnych oraz ich klasyfikowanie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

18)wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej 
i obronności zgodnie z kompetencjami Wydziałów. 

 

§ 12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów "RK" 

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów należy realizacja ustawowych zadań 
z zakresu ochrony konsumentów na terenie Powiatu, 
a w szczególności:  

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenc-
kiego i informacji prawnej w zakresie ochrony inte-
resów konsumentów, 

2) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegatu-
rami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
organami Inspekcji Handlowej, organizacjami kon-
sumenckimi, organami administracji publicznej 
i instytucjami kontrolnymi, 

3) wytaczania powództw na rzecz konsumentów, oraz 
występowanie za ich zgodą, do toczącego się po-
stępowania w sprawach o ochronę interesów kon-
sumenta, 

4) składanie wniosków w sprawie stanowienia 
i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 
ochrony interesów konsumentów, 

5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach 
ochrony praw i interesów konsumentów, 
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6) występowanie z żądaniem zaniechania niedozwo-

lonych działań stanowiących nieuczciwą praktykę 
rynkową. 

 

§ 13. Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki 
i Sportu "EK" 

Zajmuje się organizacją publicznych szkół podstawo-
wych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo - wycho-
wawczych, poradni psychologiczno - pedagogicznych 
i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, 
powiatowej biblioteki, jednostek kultury oraz upo-
wszechnianiem i organizacją kultury, sportu i turystki 
oraz nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej. 
Do podstawowych zadań wydziału należy 
w szczególności : 

1) w zakresie oświaty : 
a) zapewnienie prawidłowego dysponowania przy-

znanymi szkole lub placówce środkami budżeto-
wymi oraz gospodarowania mieniem, 

b) przestrzeganie przepisów dotyczących organiza-
cji pracy szkół i placówek, 

c) przygotowywanie dokumentów związanych 
z awansem zawodowym nauczycieli, 

d) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem 
stanowiska dyrektorów szkół lub placówek, 

e) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepu-
blicznych, 

f) przygotowywanie propozycji udzielania dotacji 
niepublicznym szkołom i placówkom oświato-
wym, 

g) przygotowywanie projektów uchwał Rady 
i Zarządu związanych z bieżącą działalnością 
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

h) prowadzenie bazy danych oświatowych Systemu 
Informacji Oświatowej, 

i) prowadzenie spraw wobec nieletnich w stosunku 
do których orzeczono środek wychowawczy 
w postaci placówki resocjalizacyjnej. 

2) w zakresie kultury: 
a) prowadzenie spraw związanych 

z organizowaniem działalności kulturalnej 
i funkcjonowaniem powiatowych instytucji kultu-
ry, 

b) nadzorowanie działalności biblioteki powiatowej, 
c) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kultu-

ralnej, 
d) współdziałanie w organizacji świąt państwowych 

i innych uroczystości oraz imprez artystycznych. 
3) w zakresie sportu: 

a) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad działalno-
ścią Uczniowskich Klubów Sportowych, Klubów 
Sportowych działających w formie stowarzysze-
nia, których statuty nie przewidują prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz pozostałych Sto-
warzyszeń Kultury Fizycznej, 

b) współorganizowanie zawodów i imprez sporto-
wych na szczeblu powiatowym wynikających 
z rocznego kalendarza. 

4) w zakresie turystyki: 
a) popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej 

oraz tworzenie odpowiednich warunków mate-
rialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym: or-

ganizowanie rajdów i innych imprez turystycz-
nych, 

b) współdziałanie z podmiotami działającymi 
w branży turystycznej w celu promocji i rozwoju 
turystyki szkolnej, 

5) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, 
w tym koordynowanie prac związanych 
z przygotowaniem i realizacją powiatowego pro-
gramu opieki nad zabytkami. 

 

§ 14. Zespół ds. Audytu i Kontroli "AK" 

Do zadań Zespołu należy w szczególności : 

1) wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez 
systematyczną ocenę kontroli zarządczej, której ce-
lem jest zapewnienie w szczególności : 
a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz 

procedurami wewnętrznymi, 
b) skuteczności i efektywności działania, 
c) wiarygodności sprawozdań, 
d) ochrony zasobów, 
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego 

postępowania, 
f) efektywności i skuteczności przepływu informa-

cji, 
g) zarządzania ryzykiem. 

2) sporządzanie w porozumieniu ze Starostą na pod-
stawie analizy ryzyka rocznych planów audytu. 

3) przeprowadzenie audytów wewnętrznych na pod-
stawie rocznych planów audytu, a w uzasadnionych 
przypadkach także poza planem audytu. 

4) prowadzenie czynności doradczych, w tym składa-
nie wniosków mając na celu usprawnienie realizacji 
zadań Powiatu. 

5) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych 
planów audytu. 

6) przeprowadzanie w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu kontroli związanych z gromadzeniem 
i rozdysponowaniem środków publicznych oraz go-
spodarowaniem mieniem. 

7) przeprowadzenie kontroli w jednostkach powiąza-
nych z budżetem, innych niż wymienione w pkt. 6, 
w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

 

§ 15. Zespół ds. Promocji i Informacji "PR" 

Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) opracowanie, redagowanie i rozpowszechnianie 
materiałów w zakresie promowania walorów tury-
stycznych i kulturalnych Powiatu (informatory, fol-
dery, ulotki, afisze, materiały multimedialne), 

2) prowadzenie działań wydawniczych Powiatu, 
3) prowadzenie portalu internetowego Powiatu, 
4) koordynowanie i nadzorowanie organizacji imprez 

promocyjnych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych i turystycznych Powiatu, 

5) organizowanie i nadzorowanie przedsięwzięć me-
dialnych Powiatu, 

6) koordynowanie współpracy z innymi samorządami 
oraz organizacjami porządkowymi w zakresie reali-
zacji przedsięwzięć mających na celu promocję 
dziedzictwa kulturowego i turystyki, 

7) przygotowywanie uroczystości organizowanych 
z okazji świąt państwowych oraz organizowanie 
uroczystości powiatowych, 
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8) przygotowywanie planów współpracy Powiatu 

z organizacjami pozarządowymi i nadzorowanie ich 
realizacji, 

9) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w celu 
promocji i rozwoju Powiatu, 

10)realizowanie polityki informacyjnej Rady 
i Zarządu, współdziałanie z mediami oraz informo-
wanie ich o działalności oraz zamierzeniach Rady 
i Zarządu, organizowanie kontaktów przedstawicieli 
organów Powiatu z mediami oraz udzielanie dzien-
nikarzom pomocy w zbieraniu i sporządzaniu in-
formacji, analizowanie publikacji prasowych, przy-
gotowywanie materiałów do mediów, 

11)koordynacja przygotowywania materiałów do 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 16. Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego"ZK" 

Do podstawowych zadań zespołu należy, 
w szczególności: 

1) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej: 
a) opracowywanie, aktualizowanie i opiniowanie 

planów obrony cywilnej, 
b) opracowywanie i uzgadnianie planów działania, 
c) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz 

ćwiczeń obrony cywilnej, 
d) przygotowywanie i zapewnienie działania syste-

mu wykrywania i alarmowania oraz systemu 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, 

e) organizowanie i przygotowanie do działań for-
macji obrony cywilnej, 

f) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji 
ludności, ochrony płodów rolnych, ujęć wody, 
dóbr kultury na wypadek powstania zagrożenia, 

g) organizowanie dostaw wody pitnej dla ludności 
i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywcze-
go oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwi-
dacji skażeń do celów przeciwpożarowych, 

h) opracowywanie i aktualizowanie Planu Ochrony 
Zabytków, 

i) współdziałanie z terenowymi organami admini-
stracji wojskowej. 

2) realizacja zadań z zakresu spraw obronnych: 
a) opracowywanie i aktualizowanie "Planu Opera-

cyjnego Funkcjonowania Powiatu" w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa, 

b) opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa na czas zagrożenia 
państwa i wojny, 

c) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji Sta-
łego Dyżuru w powiązaniu ze Stałym Dyżurem 
Wojewody Małopolskiego, 

d) opracowywanie dokumentacji przeniesienia Sta-
rostwa na zapasowe miejsce kierowania, 

e) realizowanie zadań z zakresu wykonywania 
świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby 
obronności, 

f) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji 
i planu osiągania wyższych stanów gotowości 
obronnej dla Starostwa, 

g) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji 
wojskowej, 

h) organizowanie akcji kurierskiej. 

i) opracowywanie i uzgadnianie planów szkoleń 
obronnych, 

j) organizowanie ćwiczeń obronnych, 
k) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji 

HNS, 
l) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji 

Głównego Stanowiska Kierowania, 
ł) opracowywanie i aktualizowanie "Planu Publicz-

nej i Niepublicznej Służby Zdrowia na potrzeby 
obronne Państwa". 

3) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
a) organizowanie pracy Powiatowego Zespołu Za-

rządzania Kryzysowego, 
b) opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Pla-

nu Zarządzania Kryzysowego, 
c) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, 
w tym dokonywanie oceny stanu zagrożeń, 

d) organizowanie systemu łączności alarmowania 
i współdziałania między podmiotami uczestni-
czącymi w działaniach ratowniczych na terenie 
Powiatu, 

e) współdziałanie z Wydziałem Ochrony Środowi-
ska przy opracowywaniu i aktualizacji Powiato-
wego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powo-
dzią. 

f) przygotowanie planu działań ratowniczych, 
4) obsługa administracyjno - biurowa Komisji Bezpie-

czeństwa i Porządku, 
5) prowadzenie tajnej kancelarii. 

 

§ 17. Zespół ds. Zamówień Publicznych "ZP" 

Do zadań zespołu należy: 

1) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamó-
wień publicznych na potrzeby Starostwa i jednostek 
organizacyjnych Powiatu - na wnioski naczelników 
i kierowników jednostek, w tym : 
a) wszczęcie postępowania, 
b) opracowanie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w oparciu o wniosek przedłożony 
przez Naczelnika lub kierownika jednostki, 

c) organizowanie i przeprowadzanie procedury za-
mówienia, 

d) prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem 
protestów i postępowaniami odwoławczymi, 

2) udzielanie zamówień w wyniku przeprowadzonych 
postępowań, 

3) prowadzenie dokumentacji związanej 
z zamówieniami publicznymi w tym rejestru zamó-
wień, 

4) monitorowanie przestrzegania regulaminu zamó-
wień publicznych i innych wewnętrznych aktów 
z tym związanych. 

 

§ 18. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony 
i Promocji Zdrowia "SZ" 

Do zadań realizowanych w ramach stanowiska nale-
żą: 

1) Zadania z zakresu nadzoru i polityki zdrowotnej: 
a) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, 

przekształcaniem, likwidacją zakładów opieki 
zdrowotnej, nadawaniem statutów 
i sprawowaniem nadzoru, 
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b) współdziałanie z Radami Społecznymi Zakładów, 
c) organizowanie konkursów na dyrektorów zakła-

dów, 
d) prowadzenie spraw w zakresie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów 
aptek na terenie Powiatu, 

e) prowadzenie spraw z zakresu sporządzania wo-
jewódzkiego planu działania systemu Państwo-
we Ratownictwo Medyczne, 

f) pozyskiwanie informacji n/t realizacji Narodowe-
go Programu Zdrowia na obszarze Powiatu, 

g) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad 
realizacją zadań statutowych Zakładów, dostęp-
nością i poziomem udzielanych świadczeń doko-
nywanych poprzez kontrolę i analizę, 
w szczególności w zakresie: 
- zgodności zakresu i rodzaju udzielonych 

świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem 
i rodzajem świadczeń lub usług przewidzia-
nych w statucie, 

- wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny 
oraz techniczny, a także w specjalistyczne 
środki transportu sanitarnego, 

h) prowadzenie spraw związanych z nadzorem 
nad prawidłowością gospodarowania mie-
niem ruchomym przez zakłady opieki zdro-
wotnej. 

2) Zadania z zakresu zapewniania równego dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności: 
a) opracowanie i realizacja oraz ocena efektów pro-

gramów zdrowotnych wynikających 
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia mieszkańców Powiatu - po konsultacji 
z właściwymi terytorialnie gminami, 

b) przygotowywanie informacji o realizowanych na 
terenie Powiatu programach zdrowotnych, 

c) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie 
działania w zakresie promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie 
Powiatu. 

 

§ 19. Samodzielne Stanowisko ds. Osobowych "SO" 

W ramach stanowiska prowadzone są zadania zwią-
zane w szczególności z : 

1) polityką kadrową Starostwa, 
2) sprawami kadrowymi pracowników Starostwa, 

kierowników jednostek organizacyjnych Powia-
tu, 

3) wydatkami osobowymi Starostwa w tym realizacją 
planu finansowego Starostwa w części dotyczącej 
wynagrodzeń i pochodnych, zlecania wypłat i ich 
zatwierdzania pod względem merytorycznym, 

4) realizacją zadań z zakresu doskonalenia zawodo-
wego pracowników Starostwa na zasadach okre-
ślonych przez Starostę, 

5) prowadzenie staży i praktyk zawodowych, 
6) sporządzaniem sprawozdań określonych przepisa-

mi i związanych z zatrudnieniem w tym sprawozdań 
GUS, 

7) ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych pracowników Starostwa 
z uwzględnieniem stanu zatrudnienia 
i obowiązujących terminów odpisu. 

 

§ 20. Samodzielne Stanowisko ds. bezpie-
czeństwa i higieny pracy "BHP" 

Do podstawowych zadań wykonywanych w ramach 
stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy 
w szczególności: 

1) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie zapew-
niania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
w Starostwie, 

2) prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy jak również organizacji i metod bezpiecznej pra-
cy na stanowiskach pracy, 

3) przeprowadzania bieżącej kontroli warunków pracy 
oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, 

4) bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa 
w poszczególnych jednostkach, 

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, w tym rejestrów 
i dokumentacji powypadkowej oraz dokumentacji 
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 

6) organizowanie badań lekarskich w ramach profilak-
tycznej opieki zdrowotnej, 

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracow-
ników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) opracowywanie zarządzeń, instrukcji, programów 
szkoleń, itp. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, 

9) inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji 
zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy 
i ergonomi, 

10)udział w komisjach odbiorowych remontów 
i inwestycji. 

 

§ 21. Wydział Ochrony Ņrodowiska "OŅ" Geolog 
Powiatowy 

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu 
prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, geolo-
gicznego, ustawy o odpadach, ochrony przyrody, 
rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospo-
darki leśnej, ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Do podstawowych zadań Wydziału należy 
w szczególności: 

1) W zakresie prawa ochrony środowiska: 
a) prowadzenie spraw związanych 

z wprowadzeniem do środowiska substancji 
i energii, 

b) prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami 
zintegrowanymi, 

c) opracowywanie projektu planu przychodów 
i rozchodów środków na zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

d) udział w kontrolach z zakresu przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska, 

e) udostępnienie informacji o środowisku i jego 
ochronie, 

f) prowadzenie spraw dotyczących uzgadniania ra-
portów oddziaływania na środowisko, decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych oraz prze-
glądów ekologicznych. 

g) prowadzenie obserwacji i rejestrów terenów za-
grożonych ruchami masowymi ziemi oraz tere-
nów, na których występują te ruchy. 
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2) w zakresie spraw związanych z gospodarką wodną: 

a) prowadzenie spraw dotyczących lini brzegowej 
dla wód płynących, 

b) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szcze-
gólne korzystanie z wód oraz wykonywanie 
urządzeń wodnych, a także prowadzenie spraw 
związanych z powszechnym korzystaniem z wód, 

c) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciw-
powodziowej, w tym opracowywanie 
i aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego 
Ochrony przed Powodzią we współpracy 
z zespołem ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, 

d) wykonywanie czynności w zakresie nadzoru 
i kontroli nad działalnością spółek wodnych. 

3) w zakresie postępowania z odpadami: 
a) przygotowywanie zezwoleń na: wytwarzanie od-

padów, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie 
i transport odpadów, 

b) przygotowywanie decyzji zatwierdzających pro-
gram gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
oraz przyjmowanie informacji o sposobie go-
spodarowania odpadami, 

c) przygotowywanie decyzji zatwierdzających in-
strukcje składowiska odpadów decyzję na jego 
całkowite lub częściowe zamknięcie, 

4) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądo-
wego, 

5) w zakresie gospodarki leśnej: 
a) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną 

w lasach nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa, 

b) przygotowywanie decyzji o przyznaniu dotacji na 
częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zale-
siania gruntów nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa, 

c) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem 
planów urządzania lasów należących do osób fi-
zycznych, 

d) przygotowywanie decyzji zezwalających na prze-
znaczenie gruntów rolnych pod zalesianie oraz 
nadzór nad ich realizacją, 

e) przygotowywanie decyzji o przyznaniu dotacji na 
pokrycie kosztów usuwania szkód powstałych 
w lasach w wyniku klęsk żywiołowych. 

6) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem 
prawa łowieckiego, 

7) w zakresie ochrony przyrody: wydawanie zezwoleń 
na wycinkę drzew z terenów stanowiących mienie 
gminne, 

8) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych dotyczących: 
a) wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, 
b) uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabu-

dowy oraz projektach decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego wynikających 
z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - 
w zakresie ochrony gruntów rolnych. 

c) rekultywacji i zagospodarowaniu, 
9) w zakresie wykonywania zadań Geologa Powiato-

wego : 
a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem 

koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie kopa-
lin pospolitych oraz wykonywanie nadzoru 
i kontroli w zakresie wykonywania przez przed-
siębiorce uprawnień z tytułu koncesji, 

b) kontrola prawidłowości wnoszonych przez 
przedsiębiorców opłat eksploatacyjnych za wy-
dobyte kopaliny, 

c) przygotowywanie decyzji zatwierdzających pro-
jekty prac geologicznych oraz przyjmowanie do-
kumentacji geologicznych, 

d) prowadzenie bilansowości zasobów kopalin oraz 
gromadzenie i archiwizowanie danych geolo-
gicznych, 

e) prowadzenie spraw z zakresu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

 

§ 22. Wydział Komunikacji i Dróg "KD" 

Do podstawowych zadań Wydziału należy 
w szczególności: 

1) wykonywanie zadań związanych z rejestracją 
i wyrejestrowaniem pojazdów, 

2) prowadzenie zadań związanych z wydawaniem, 
zatrzymywaniem i przywracaniem uprawnień do 
kierowania pojazdami, 

3) nadzorowanie stacji kontroli pojazdów, 
4) nadzorowanie ośrodków szkolenia kierowców oraz 

instruktorów nauki jazdy, 
5) prowadzenie zadań związanych z wydawaniem 

licencji, zaświadczeń i zezwoleń na krajowy prze-
wóz osób lub rzeczy, 

6) prowadzenie egzaminów z topografi dla taksówka-
rzy, 

7) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad organi-
zacją ruchu drogowego, 

8) wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg 
w sposób szczególny, 

9) współdziałanie w akcjach ratowniczych w razie 
zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, 

10)ustalenie i pobieranie opłat związanych 
z prowadzoną działalnością w oparciu 
o obowiązujące przepisy. 

 

§ 23. Wydział Rozwoju "RI" 

Do podstawowych zadań Wydziału należy: opraco-
wywanie strategi rozwoju Powiatu, koordynacja prac 
związanych z jej aktualizacją i realizacją oraz inicjo-
wanie i koordynowanie przedsięwzięć służących roz-
wojowi Powiatu w tym przygotowywanie i realizacja 
wniosków do programów pozwalających na pozyski-
wanie środków zewnętrznych. Prowadzenie działal-
ności inwestycyjnej Powiatu. Celem realizacji powyż-
szego do kompetencji Wydziału należy 
w szczególności: 

1) w zakresie rozwoju: 
a) przygotowanie projektu, koordynacja prac zwią-

zanych z przygotowaniem i realizacją strategii 
rozwoju Powiatu, 

b) bieżące monitorowanie i identyfikowanie ofert 
programowych, 

c) dokonywanie wstępnej oceny ofert 
i przedkładanie Staroście wniosków i propozycji 
w tym zakresie, 

d) przygotowanie lub koordynowanie przygotowań 
wniosków przy współudziale właściwych mery-
torycznie komórek organizacyjnych lub jednostek 
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organizacyjnych Powiatu. Dotyczy to wniosków 
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, 

e) realizowanie wniosków lub koordynowanie ich 
realizacji do momentu ich zakończenia, 

f) współdziałanie z samorządami, organizacjami 
pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie 
pozyskiwania środków pomocowych oraz rozwo-
ju społeczno - gospodarczego Powiatu, 

g) przygotowywanie i wdrażanie projektów poza-
inwestycyjnych we współpracy z Wydziałami 
merytorycznymi Starostwa oraz jednostkami or-
ganizacyjnymi Powiatu.  

h) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi 
w celu promocji i rozwoju Powiatu, 

2) w zakresie inwestycji: 
a) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyj-

nych oraz rocznych planów inwestycji 
i remontów, 

b) przygotowywanie i prowadzenie powiatowych 
zadań inwestycyjnych i remontowych wraz 
z udokumentowaniem pełnego cyklu inwestycyj-
nego, oddaniem do użytku obiektów powstałych 
po procesach inwestycyjnych, określeniem war-
tości powstałych środków trwałych według po-
działu rodzajowego klasyfikacji środków trwałych 
i przekazaniem dokumentacji zarządcy nieru-
chomości, 

c) prowadzenie i dokumentowanie przeglądów 
gwarancyjnych i pogwarancyjnych zrealizowa-
nych inwestycji. 

3) Opiniowanie i wnioskowanie do planów zagospo-
darowania przestrzennego, we współpracy 
z Powiatowym Zarządem Drogowym, Zespołem ds. 
Gospodarowania Nieruchomościami oraz Wydzia-
łem Ochrony Środowiska. 

 

§ 24. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatel-
skich "OR" 

Prowadzi sprawy związane z wydawaniem wewnętrz-
nych aktów normatywnych Starosty w tym przygo-
towuje projekty aktów normujących organizację Sta-
rostwa. Współdziała w tym zakresie z Sekretarzem. 
Realizuje inne zadania związane z funkcjonowaniem 
Starostwa, które bezpośrednio nie korespondują 
z zakresami zadań innych Wydziałów. Zapewnia 
sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa. Do 
zadań Wydziału należy w szczególności: 

1) w zakresie spraw organizacyjnych i obsługi tech-
nicznej: 
a) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty, 
b) prowadzenie spraw związanych z ochroną da-

nych osobowych spoza zakresu zadań wspól-
nych Wydziałów, w tym zgłaszanie do rejestracji 
zbiorów danych osobowych, 

c) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 
d) prowadzenie rejestru umów i porozumień, 
e) prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla składni-

ków mienia ruchomego i nieruchomego, będą-
cych w dyspozycji Starostwa oraz okresowe ich 
uzgadnianie z ewidencją księgową, 

f) administrowanie budynkami Starostwa 
w zakresie zabezpieczenia dostaw mediów, prze-
glądów okresowych, ubezpieczenia, monitorin-
gu, prowadzenia ksiąg obiektów, usuwania awa-

rii sieci technicznych, rozliczania kosztów 
i wystawiania faktur użytkownikom zewnętrz-
nym, 

g) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem 
i gospodarowaniem materiałami, urządzeniami 
technicznymi, sprzętem biurowym, prenumeratą 
prasy i dzienników urzędowych, materiałów eks-
ploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, dru-
ków i formularzy, programów komputerowych, 
obsługą transporotwą, obsługą z zakresu małej 
poligrafii, obsługą audiowizualną, 

h) prowadzenie sekretariatu Starosty, 
i) prowadzenie powiatowego magazynu przeciw-

powodziowego, 
j) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej, 
k) zabezpieczenie odbioru i wysyłki koresponden-

cyjnej oraz łączności telefonicznej, 
l) obsługa interesantów w zakresie biura po-

dawczego i informacji, 
ł) wykonywanie zadań związanych z wyborami, 
m) współorganizowanie uroczystości, obchodów 

rocznicowych itp., 
n) wykonywanie czynności gospodarczych: utrzy-

manie czystości, konserwacje i naprawy. 
2) w zakresie spraw obywatelskich: 

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem 
i cofaniem pozowoleń na przeprowadzenie zbió-
rek publicznych na obszarze Powiatu lub jego 
części obejmującej więcej niż jedną gminę, 

b) prowadzenie spraw związanych 
z organizowaniem imprez masowych, 

c) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nad-
zoru nad działalnością stowarzyszeń, 

d) prowadzenie biura rzeczy znalezionych, 
e) prowadzenie spraw wynikających z ustawy 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 
f) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem 

zgody Starosty na rozwiązanie stosunku pracy 
z inwalidą wojennym lub wojskowym, 

g) prowadzenie spraw wynikających z ustawy 
o repatriacji, 

h) prowadzenie spraw z zakresu sporządzania te-
stamentów alograficznych, 

i) prowadzenie spraw z zakresu poświadczania 
własnoręczności lub autentyczności podpisów. 

3) prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa. 
4) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa. 

 

§ 25. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
"GE" Geodeta Powiatowy 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zajmuje się 
realizacją zadań wynikających w szczególności 
z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

1. Starosta jako organ administracji geodezyjnej 
i kartograficznej wykonuje zadania przy pomocy 
Geodety Powiatowego pełniącego jednocześnie 
funkcję Naczelnika Wydziału. 

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy 
w szczególności: 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego, 

2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 
oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
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3) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, 

4) prowadzenie rejestru cen i wartości nieru-
chomości, 

5) zakładanie osnów szczegółowych, 
6) zakładanie i prowadzenie w systemie telein-

formatycznym dla terenów miast oraz zwar-
tych zabudowanych i przeznaczonych pod za-
budowę obszarów wiejskich bazy danych 
obiektów topograficznych o szczegółowości 
zapewniającej tworzenie standardowych opra-
cowań kartograficznych w skalach 1:500 - 
1:5000, 

7) koordynowanie i przewodniczenie pracy Ze-
społu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

8) ochrona znaków geodezyjnych, grawime-
trycznych i magnetycznych, 

9) prowadzenie postępowań administracyjnych 
w sprawie bieżącej aktualizacji ewidencji grun-
tów i budynków, 

10)przygotowywanie decyzji dotyczących wpro-
wadzenia zmian w oparcie ewidencji gruntów 
i budynków, 

11)wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane za-
warte w oparcie ewidencnji gruntów 
i budynków, 

12)sporządzanie zbiorczych zestawień gruntów, 
13)kontrola i przyjmowanie do zasobu opracowań 

geodezyjnych i kartograficznych, 
14)wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu 

ewidencji gruntów i budynków, 
15)udostępnianie danych zawartych w zasobie za-

interesowanym jednostkom oraz osobom 
prawnym i fizycznym, 

16)wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły 
przydatność użytkową, 

17)opracowywanie planu wydatków i dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu geo-
dezji kartografii i katastru. 

 

§ 26. Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomo-
ņciami "GN" 

Zespół ds Gospodarki Nieruchomościami zajmuję się 
realizacją zadań wynikających w szczególności 
z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy 
o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własno-
ści nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.  

Do podstawowych zadań Zespołu należy 
w szczególności : 

1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi 
zasób Skarbu Państwa: 
a) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomościa-

mi, 
b) administrowanie nieruchomościami, 
c) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, da-

rowizną, zamianą, oddawaniem w użytkowanie 
wieczyste, przekazywanie w trwały zarząd, 

d) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego i trwałego zarządu, 

e) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej go-
spodarowania nieruchomościami, 

f) regulowanie stanów prawnych. 

2) gospodarowanie mieniem Powiatu : 
a) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomościa-

mi, 
b) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, 

zamianą, dzierżawą, najmem i oddawaniem 
w użytkowanie wieczyste, 

c) regulowanie stanów prawnych, 
d) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowa-

nia wieczystego i trwałego zarządu, 
e) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem 

mienia przez Powiat, wyposażeniem jednostek 
organizacyjnych Powiatu w mienie nieruchome, 
a także najmem i dzierżawą mienia, 

f) przygotowywanie corocznych informacji o stanie 
mienia nieruchomego Powiatu według zasad 
określonych w ustawie o finansach publicznych, 

3) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ujawnianiu 
w księgach wieczystych prawa własności nieru-
chomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego, 

4) prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania, zaję-
cia nieruchomości i zwrotu nieruchomości wy-
właszczonych, 

5) prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności, 

6) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem 
i wypłatą odszkodowania za grunt nabyty pod drogi 
wojewódzkie, powiatowe i gminne, w trybie art. 73 
ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administracje 
publiczną, 

7) przygotowywanie decyzji dotyczących nieodpłatne-
go przekazania Lasom Państwowym gruntów prze-
znaczonych do zalesiania w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego lub w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, 

8) przygotowywanie decyzji związanych 
z nieodpłatnym przyznaniem na własność działki 
gruntu będącej w dożywotnim użytkowaniu osobie, 
która przekazała gospodarstwo na rzecz Skarbu 
Państwa, a w przypadku śmierci tej osoby, osobie 
zstępnej, 

9) przygotowywanie decyzji o nieodpłatnym przyka-
zaniu na własność działki gruntu pod budynkiem 
właścicielowi tego budynku w związku 
z przekazaniem gospodarstwa na rzecz Skarbu Pań-
stwa, 

10)potwierdzenie ostateczności decyzji wydanych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 
1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw 
rolnych, 

11)przygotowywanie zaświadczeń do wykreślenia 
z ksiąg wieczystych obciążeń należnością będącą 
równowartością ustalonej ilości żyta, w związku 
z nadaniem tych nieruchomości z reformy rolnej, 

12)prowadzenie spraw dotyczących uregulowania 
stanu prawnego gruntów Państwowego Funduszu 
Ziemi i innych nieruchomości rolnych, włącznie 
z nabywaniem prawa własności tych nieruchomo-
ści przez Skarb Państwa w drodze zasiedzenia 
i zniesienia współwłasności z osobami fizycznymi 
lub prawnymi, 

13)prowadzenie spraw dotyczących regulowania 
stanu prawnego nieruchomości pod drogami kra-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 598 – 37630 – Poz. 4720 
 

jowymi, wojewódzkimi i powiatowymi na terenie 
Powiatu dla których nie została złożona księga wie-
czysta, 

14)prowadzenie spraw dotyczących wymiany i scaleń 
gruntów. 

 

§ 27. Wydział Architektury i Budownictwa "AB" 

Zapewnia obsługę administracyjną w zakresie udzie-
lania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów bu-
dowlanych, przyjmowania zgłoszeń dotyczących 
obiektów i robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę a także realizuje inne zadania 
wynikające z ustawy Prawo budowlane. Do podsta-
wowych zadań Wydziału należy w szczególności: 

1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem 
nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie 
zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami 
wynikającymi z miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz wymaganiami ochro-
ny środowiska. 

2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem 
nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie za-
pewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia 
w projektach i przy wykonywaniu robót budowla-
nych, 

3) prowadzenie postępowań administracyjnych 
w sprawie udzielania pozwoleń na budowę, 

4) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz 
wykonywanie robót budowlanych nie objętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 

5) prowadzenie spraw związanych z rozbiórką obiek-
tów budowlanych, 

6) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów 
usytuowanych na terenach zamkniętych, 

7) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospoda-
rowania przestrzennego, odnoszących się do ob-
szaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju, 

8) opiniowanie projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego województwa, 

9) wydawanie zaświadczeń dotyczących stwierdzenia 
samodzielności lokalu dla celów ustanowienia od-
rębnej własności lokali, 

10)prowadzenie sprawozdawczości w zakresie okre-
ślonym właściwymi przepisami, 

11)udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumen-
tacji Projektowych, 

12)współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nad-
zoru Budowlanego, 

13)koordynacja prac Powiatowej Komisji Urbani-
styczno - Architektonicznej. 

14)prowadzenie postępowań administracyjnych 
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowych w trybie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. 

§ 28. Zespół ds. Obsługi Rady i Zarządu Powia-
tu "BR" 

Do podstawowych zdań zespołu należy, 
w szczególności: 

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów nie-
zbędnych dla pracy Rady, Zarządu i Komisji Rady, 

2) obsługa administracyjno - biurowa sesji Rady, po-
siedzeń Zarządu, posiedzeń Komisji Rady w tym: 

a) protokołowanie, sesji Rady i posiedzeń Zarządu, 
b) przekazywanie do realizacji właściwym meryto-

rycznie Wydziałom i jednostkom organizacyjnym 
uchwał Rady, uchwał i ustaleń Zarządu, wnio-
sków Komisji oraz interpelacji i wniosków Rad-
nych, 

c) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu, oraz pro-
tokołów sesji do Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz do opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, 

d) prowadzenie rejestrów: uchwał Rad, uchwał Za-
rządu, interpelacji i wniosków Radnych oraz 
wniosków Komisji, a także zbioru aktów prawa 
miejscowego oraz wykazu jednostek organiza-
cyjnych Powiatu, 

e) udostępnianie aktów prawa miejscowego two-
rzonego przez organy Powiatu, 

f) sporządzanie sprawozdań statystycznych 
z działalności organów Powiatu. 

3) obsługa administarcyjna dyżurów Przewodniczące-
go i Wiceprzewodniczącego Rady. 

4) ustalenie wysokości obniżania zryczałtowanych diet 
Radnych na podstawie list obecności. 

 

§ 29. Zespół ds. Obsługi Prawnej "BP" 

Zapewnia obsługę prawną organów Powiatu oraz 
komórek organizacyjnych Starostwa. Do podstawo-
wych zadań zespołu należy: 

1) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz spo-
rządzenie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarzą-
du, Starosty i Wydziałów, 

2) opiniowanie pod względem prawnym projektów 
aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty oraz de-
cyzji administracyjnych. Przygotowywaniem szcze-
gólnie złożonych projektów w tym zakresie, 

3) udział w przygotowaniu i negocjowaniu warunków 
umów i porozumień zawieranych przez Powiat, 
opinionowanie projektów tych umów i porozumień, 

4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed są-
dem w sprawach dotyczących działania Zarzą-
du,Starosty oraz powiatowych jednostek organiza-
cyjnych nie posiadających osobowości prawnej                 
/w sprawach przekraczających zakres pełnomoc-
nictw udzielonych tym jednostkom/, 

5) prowadzenie zadań związanych z egzekucja docho-
dów Powiatu oraz Budżetu Państwa prowadzonych 
w postępowaniu sądowym, 

6) bieżące informowanie Starosty, Sekretarza 
i Naczelników Wydziałów o zmianach w przepisach 
prawnych dotyczących działalności Powiatu, 

7) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem 
oświadczeń majątkowych, innych oświadczeń 
i informacji, składanych Staroście w trybie ustawy 
o samorządzie powiatowym, 

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Staro-
stę i Sekretarza. 

 

§ 30. Wydział Finansowo - Księgowy "FK" 

Prowadzi sprawy związane z godpodarką finansową 
Powiatu. Do zadań Wydziału należy w szczególności: 

1) w zakresie gospodarki finansowej Powiatu: 
a) zapewnianie realizacji zadań koordynowanych 

i nadzorowanych przez Skarbnika, 
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w szczególności w zakresie projektowania, usta-
lania i realizacji budżetu, dysponowania środka-
mi pieniężnymi oraz sprawozdawczości budże-
towej, 

b) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Po-
wiatu, stanowiącej podstawę ustalania wyniku 
finansowego Powiatu, w tym: 
- ewidencji księgowej dochodów Powiatu na 

podstawie przelewów środków pieniężnych, 
przekazywanych przez dysponentów środków 
budżetu państwa, jednostki budżetowe Powia-
tu, dochodów wynikających z zawartych 
umów, porozumień oraz rozliczeń z bankami, 

- ewidencji księgowej wydatków Powiatu na 
podstawie, wynikających z dyspozycji, przele-
wów środków pieniężnych do jednostek reali-
zujących zadania Powiatu, 

- ewidencji księgowej przychodów i rozchodów 
Powiatu, 

c) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów bu-
dżetu państwa na podstawie przelewów środków 
z jednostek budżetowych wraz z jej uzgadnia-
niem na podstawie sprawozdań jednostkowych 
z realizacji tych dochodów, 

d) przekazywanie dochodów, o których mowa 
w pkt. 3 do budżetu państwa w terminach okre-
ślonych przepisami, 

e) sporządzanie harmonogramu realizacji budżetu 
Powiatu, 

f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrz-
nych, regulujących realizację budżetu. 

2) w zakresie gospodarki finansowej Starostwa: 
a) zapewnienie realizacji zadań koordynowanych 

i nadzorowanych przez Głównego Księgowego 
w zakresie: 
- sporządzanie planu finansowego Starostwa 

na podstawie planów finansowo - rzeczowych 
poszczególnych Wydziałów merytorycznych 
oraz danych wynikających z budżetu Powiatu 
i przedstawienie Staroście do zatwierdzenia 

- współpraca z Wydziałami w zakresie analizy 
realizacji planu finansowego Starostwa, wnio-
skowanie o jego zmiany oraz sporządzanie 
sprwozdań jednostkowych Starostwa określo-
nych Rozporządzeniem Ministra Finansów, 

- prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa 
jako jednostki budżetowej, 

- prowadzenie ewidencji księgowej środków 
trwałych, naliczanie ich umorzenia, 

- dokonywanie księgowego rozliczania inwesty-
cji prowadzonych przez Starostwo na rzecz in-
nych jednostek organizacyjnych Powiatu przy 
współpracy z Wydziałem Rozwoju, 

- dokonywanie rozliczeń inwentaryzacyjnych 
składników majątkowych Starostwa, 

- prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, 
ZFŚS, 

3) w pozostałym zakresie: 
a) sporządzanie listy płac dla pracowników Staro-

stwa, prowadzenie indywidualnej dokumentacji 
dotyczącej wynagrodzeń poszczególnych pra-
cowników Starostwa oraz prowadzenie rozliczeń 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem 
Skarbowym, 

b) realizacja dochodów budżetu państwa związa-
nych z gospodarowaniem nieruchomościami 
Skarbu Państwa: 
- prowadzenie imiennej ewidencji podmiotów 

zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu 
użytkowania nieruchomościami Skarbu Pań-
stwa w oparciu o decyzje administracyjne 
i umowy cywilno - prawne przygotowywane 
przez Zespół ds. Gospodarowania Nierucho-
mościami. 

- rejestrowanie wpłat dokonywanych przez 
podmioty, o których mowa w pkt.3 lit.b tiret 1, 
wystawianie dokumentów potwierdzających 
ich wniesienie oraz naliczanie odsetek od nie-
terminowych płatności, 

- prowadzenie wstępnej egzekucji opłat poprzez 
wystawianie upomnień i przygotowywanie 
dokumentów do egzekucji sądowej, 

c) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań 
o udzielonej przez Starostwo pomocy publicznej 
w oparciu o informacje Wydziałów merytorycz-
nych, 

d) przygotowywanie informacji o stanie mienia 
Powiatu w oparciu o informacje przygotowane 
przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
oraz dane z jednostek organizacyjnych Powiatu, 

e) prowadzenie rozliczeń depozytowych. 

 

§ 31. Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Infor-
macji Niejawnych "PN" 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym 
ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, 
w których są wytwarzane, przetwarzane, przecho-
wywane informacje niejawne, 

2) informowanie Starosty o stanie ochrony informacji 
niejawnych oraz przebiegu współpracy ze służbami 
ochrony Państwa, 

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz prze-
strzegania przepisów o ochronie informacji niejaw-
nych, 

4) opracowywanie szczegółowych wymagań 
w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczo-
nych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone", 

5) prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzają-
cego wobec kandydatów na stanowiska z dostępem 
do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą 
"poufne" i "zastrzeżone", 

6) nadzorowanie pracy tajnej kancelarii, 
7) wykonywanie innych zadań z zakresu ustawy, nale-

żących do pełnomocnika ds. ochrony informacji 
niejawnych. 

 

§ 32. Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarzą-
dzania Jakoņcią  

Do zadań Pełnomocnika do spraw Systemu Zarzą-
dzania Jakoscią (SZJ) należy w szczególności : 

1) nadzorowanie ustanowienia, wdrożenia 
i utrzymania wymaganych procesów, 

2) nadzorowanie funkcjonowania i doskonalenia SZJ, 
3) organizowanie auditów wewnętrznych 

i zewnętrznych, 
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4) opracowanie materiałów związanych z przeglądem 

SZJ, 
5) inspirowanie działań doskonalących, 
6) przedstawienie sprawozdań z funkcjonowaniem 

SZJ, 
7) nadzorowanie działań korygujących 

i zapobiegawczych, 
8) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 

SZJ, 
9) upowszechnianie wśród pracowników Starostwa 

założeń SZJ, 
10)monitorowanie badań zadowolenia klientów, 
11)inicjowanie szkoleń w zakresie SZJ, 
12)bieżące prowadzenie, aktualizowanie, ewidencjo-

nowanie i przechowywanie dokumentacji, w tym 
zwłaszcza : 
a) księgi jakości, 
b) kart procesów, 
c) procedur i instrukcji, 
d) dokumentacji auditów wewnętrznych 

i zewnętrznych, 
e) przeglądów SZJ, 
f) działań korygujących i zapobiegawczych. 

 
Rozdział 5 

Zasady organizacji pracy Wydziałów 

§ 33. W celu wykonania zadań realizowanych 
przez Wydziały Naczelnicy: 

1) przeglądają i dekretują korespondencję wpływającą 
do Wydziału w formie papierowej i elektronicznej 
na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej, 

2) udzielają pracownikom wskazówek co do kierunku 
załatwiania spraw, 

3) wydają decyzje administracyjne w zakresie ustalo-
nym w upoważnieniu, 

4) dokonują aprobaty wstępnej pism przedkładanych 
do podpisu kierownictwu Starostwa, 

5) opracowują projekty podziału zadań pomiędzy 
stanowiska pracy i projekty indywidualnych opisów 
stanowisk zawierających zakresy czynności, 

6) wykonują kontrole wewnętrzną w Wydziale, 
7) organizują narady z pracownikami w celu omówie-

nia i rozliczenia realizacji zadań oraz przekazania in-
formacji związanych z nowymi regulacjami praw-
nymi, interpelacjami, itp., 

8) zapewniają bieżący przekaz informacji uzyskanych 
przez podległych pracowników w trakcie szkoleń, 

9) zapewniają właściwą organizację i dyscyplinę pracy 
oraz obsługę interesantów, 

10) udzielają urlopów pracownikom Wydziału, 
11) odpowiadają za przygotowanie materiałów doty-

czących informacji publicznej, 
12) odpowiadają za przygotowanie dokumentacji do 

archiwizowania, 
13) zapewniają ochronę danych osobowych przetwa-

rzanych w Wydziałach na zasadach określonych 
w odrębnych uregulowaniach. 

 

§ 34. Naczelnicy upoważnieni i zobowiązani są 
w szczególności do : 

1) sprawowania nadzoru nad terminową i zgodną 
z przepisami realizację zadań należących do kompe-
tencji kierowanego Wydziału, 

2) opracowywania materiałów dla Zarządu, 
3) udzielania Staroście, Wicestaroście, Sekretarzowi 

i Skarbnikowi informacji i wyjaśnień z zakresu wła-
ściwości Wydziału, 

4) podpisywania pism w sprawach dotyczących zakre-
su działania kierowanego Wydziału z wyjątkiem 
pism zastrzeżonych do podpisu Starosty, Wicesta-
rosty, Sekretarza i Skarbnika, 

 
Rozdział 6 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków 

§ 35. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie 
skarg i wniosków odbywa się na zasadach określo-
nych przepisami prawa oraz postanowieniami niniej-
szego Regulaminu. 

§ 36.  

1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie lub ustnie do 
protokołu ewidencjonowane są przez Wydział Or-
ganizacyjny i Spraw Obywatelskich w rejestrze 
wspólnym dla Rady i Starostwa. 

2. Po załatwieniu skargi lub wniosku, całość akt prze-
chowywana jest w Wydziale Organizacyjnym 
i Spraw Obywatelskich. 

§ 37.  

1. Starosta, Wicestarosta, przyjmują obywateli 
w sprawach skarg i wniosków w terminach poda-
nych do publicznej wiadomości. 

2. Sekretarz przyjmuje obywateli w sprawie skarg 
i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa. 

3. Skarga związana z wykonywaniem obowiązków służ-
bowych przez pracownika wydziału może być rów-
nież przyjęta przez właściwego Naczelnika. 

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli 
w sprawach skarg i wniosków umieszczona jest 
w budynkach Starostwa. 

§ 38. Osoba przyjmująca obywateli w sprawach 
skarg i wniosków - gdy skarga ma charakter ustny - 
sporządza protokół przyjęcia zawierający: 

1) datę przyjęcia, 
2) nazwisko, imię i adres zamieszkania składającego, 
3) zwięzłą treść sprawy, 
4) podpis składającego skargę, 
5) podpis przyjmującego skargę. 

§ 39.  

1. Kwalifikacji skarg i wniosków dokonuje Sekretarz 
oraz przekazuje do wyjaśnienia według właściwo-
ści Naczelnikom. 

2. Skargi na działalność Starosty rozpatruje Rada. 

3. Skargi na działalność Wicestarosty, Sekretarza, 
Skarbnika rozpatruje Starosta. 

4. Skargi na działalność Naczelników i pracowników, 
rozpatruje Starosta lub z jego upoważnienia Se-
kretarz. 
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Rozdział 7 
Zakres wewnętrznych regulacji 

§ 40.  

1. Starosta ustala w drodze zarządzeń wewnętrznych, 
między innymi: 

1) regulamin pracy Starostwa, 
2) regulamin wynagrodzenia, 
3) zasady oceny pracowników, 
4) zasady służby przygotowawczej, 
5) regulamin gospodarowania funduszem świad-

czeń socjalnych, 

6) podstawowe zasady opracowywania, uzgadnia-
nia i opiniowania projektów dokumentów przed-
stawianych Radzie i Zarządowi, 

7) regulamin kontroli wewnętrznej, 
 

Rozdział 8 
Przepisy końcowe 

§ 41. Zmiany Regulaminu dokonywane są 
w trybie właściwym dla jego przyjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego:  

Marek Bugno
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu Organizacyjnego  
Starostwa Powiatowego w Gorlicach 

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego: Marek Bugno 
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4721 
4721  

UCHWAŁA NR XLVIII/310/10 
 RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ 

 z dnia 13 wrzeņnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gmin Bobowa. 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.)  

Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:  

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie Gminy Bobowa, stanowiącym załącz-
nik do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Bobowej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/156/05 z dnia 
30 marca 2005r Rady Gminy Bobowa w sprawie: regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Bobo-
wa 

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

 
 Przewodniczący Rady  

Stanisław Siedlarz 

Załącznik 
do uchwały Nr XLVIII/310/10 
Rady Miejskiej w Bobowej 
z dnia 13 września 2013 r. 

 
Regulamin udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Bobowa 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową, 
gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, kolegium 
nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych, kolegium pracowników służb społecz-
nych, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży 
upośledzonym w stopniu głębokim oraz upośle-
dzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno-
sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki, 

2. dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora placów-
ki, o której mowa w pkt. 1, 

3. uczniu - rozumie się przez to również wychowanka 
ośrodka lub słuchacza kolegium, o którym mowa 
w pkt 1, 

4. rodzicu - rozumie się przez to prawnego opiekuna, 

5. pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 
rozumie się przez to stypendium szkolne lub zasi-
łek szkolny, 

6. ustawie o systemie oświaty - rozumie się przez to 
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

7. ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to 
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 

8. ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie się 
przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr139, 
poz. 992 ze zm.). 

 
Rozdział 2 

Sposób ustalania wysokoņci stypendium szkolnego 
w zależnoņci od sytuacji materialnej uczniów i ich 

rodzin oraz innych okolicznoņci. 

§ 2. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia 

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne nie może być większa niż 
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o pomocy społecznej. Kwota ta dalej zwana jest 
również kryterium dochodowym 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia, o której mowa w ust. 1, upraw-
niającą do ubiegania się o stypendium szkolne 
ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-
13 ustawy o pomocy społecznej, z tym, że do do-
chodu nie wlicza się świadczeń pomocy material-
nej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy 
o systemie oświaty. 

§ 3. Wysokość stypendium szkolnego 

1. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego 
(stypendium w pełnej wysokości) nie może prze-
kraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrot-
ność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 
2 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

2. Minimalna wysokość stypendium szkolnego nie 
może być niższa niż 80% kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych. 

3. Wysokość stypendium ustala się w granicach okre-
ślonych w ust. 1 i 2 w każdej sprawie indywidu-
alnie, kierując się sytuacją dochodową ucznia 
i jego rodziny ustalaną zgodnie z § 2, oraz wystę-
powaniem w rodzinie ucznia w szczególności ta-
kich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwała choroba, wielo-
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dzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejęt-
ności wypełniania funkcji opiekuńczo - wycho-
wawczych oraz gdy rodzina ucznia jest niepełna. 

4. Jeżeli z racji ograniczonych środków finansowych 
stypendium szkolne może być udzielone tylko 
niektórym osobom, jest ono przydzielane 
w pierwszej kolejności osobom najuboższym, 
gdzie ilość okoliczności, o których mowa w ust. 
3 jest największa. W przypadku nadwyżki środ-
ków finansowych stypendium szkolne może zo-
stać podwyższone w pierwszej kolejności oso-
bom najuboższym, gdzie ilość okoliczności, 
o których mowa w ust. 3 jest największa. 

 
Rozdział 3 

Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego 
w zależnoņci od potrzeb uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Bobowa. 

§ 4. Formy stypendium szkolnego 

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównaw-
czych, wykraczających poza zajęcia realizowane 
w szkołach w ramach planu nauczania, a także 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą, w szczególności: nauka języków ob-
cych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, 
komputerowe, muzyczne, plastyczne, techniczne, 
zajęcia dla dyslektyków, dysgrafików, koszty prak-
tyk zawodowych, itp., 

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, 
w tym w szczególności zakup podręczników szkol-
nych, wydawnictw encyklopedycznych, słowniko-
wych, atlasów, lektur, opracowań, edukacyjnych 
programów komputerowych, sprzętu komputero-
wego, plecaka szkolnego, zeszytów, przyborów 
szkolnych, stroju na zajęcia z wychowania fizycz-
nego, wymaganego regulaminem szkoły stroju 
szkolnego, stroju i akcesoriów do praktycznej na-
uki zawodu, stroju związanego z uprawianiem 
dyscypliny sportowej np. odzież sportowa 
i obuwie sportowe, pomoce dydaktyczno- nauko-
we, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, 
okularów i soczewek korygujących wzrok, sprzętu 
sportowego związanego z nauką w szkole (np. pił-
ka,skakanka itp.) lub z uprawianiem określonej 
dyscypliny sportowej, biurka, krzesła do biurka, 
itp. 

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związa-
nych z pobieraniem nauki poza miejscem za-
mieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pra-
cowników służb społecznych, w szczególności do-
tyczących: zakwaterowania, dojazdu, czesnego. 

4. Świadczenia pieniężne przyznawane wtedy, gdy 
organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie 
stypendium w formach wskazanych w pkt. 1-3 nie 
jest możliwe lub nie jest celowe. 

5. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów wyjazdu 
na "zieloną szkołę", wyjazdów na wycieczki szkol-
ne o charakterze edukacyjnym (w tym do kina i do 
teatru). 

§ 5. Sposób realizacji stypendium szkolnego. 

1. Stypendium szkolne przyznawane w formie, 
o której mowa w § 4 pkt 1, 2, 3, 5 jest realizowane 
jako zwrot uprzednio poniesionych kosztów, po 
przedstawieniu dokumentów potwierdzających 
poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówko-
wej lub przelewem na rachunek bankowy wska-
zany przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

2. W zakresie realizacji pomocy, o której mowa w ust. 
1 Dyrektorzy szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Bobowa współdziałają 
z Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej. 

3. W przypadkach pomocy udzielanej w formie, 
o której mowa w § 4 pkt 1 dopuszcza się możli-
wość dokonywania przelewu na rachunek ban-
kowy podmiotu realizującego zadania edukacyjne 
z częstotliwością inną niż określona w § 9 ust. 
4 regulaminu. 

4. W sytuacjach szczególnych, zwłaszcza w przypadku 
braku współpracy z rodzicem wnioskującym 
o przyznanie stypendium szkolnego pomoc, 
o której mowa w § 4 pkt 2 może zostać zrealizo-
wana poprzez zakup artykułów przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bobowej, po wcześniej-
szym ustaleniu niezbędnych potrzeb edukacyj-
nych ucznia w jego środowisku szkolnym 
i następnie ich wydanie wnioskującemu rodzico-
wi. 

§ 6. Świadczenia pieniężne1. Świadczenia pie-
niężne, o których mowa w § 4 pkt. 4 wypłacane są 
w formie gotówki lub przelewem na rachunek ban-
kowy wskazany przez rodzica lub pełnoletniego 
ucznia. 

§ 7. Rachunki i faktury 

1. Rachunki i faktury dokumentujące poniesione kosz-
ty edukacyjne winny być wystawione na osobę 
wnioskującą o stypendium szkolne lub jej współ-
małżonka wskazanego we wniosku o pomoc mate-
rialną jako osobę wspólnie pozostającą 
w gospodarstwie domowym. 

2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty 
są: 

1) faktura VAT 
2) rachunek od przedsiębiorców niebędących po-

datnikami podatku od towarów i usług, 
3) imienny dowód wpłaty np.: za zakwaterowanie 

w przypadku pobierania nauki poza miejscem 
zamieszkania, za czesne, za wycieczkę szkolną, 

4) bilety wstępu do teatru, kina oraz za korzystanie 
z obiektów sportowych, 

5) imienny bilet miesięczny, bilety komunikacji lo-
kalnej, 

6) pisemne oświadczenie złożone przez rodzica lub 
pełnoletniego ucznia w przypadku zakupu na 
targowisku lub zakupu używanych podręczni-
ków szkolnych do kwoty 150 zł. 

7) zaświadczenie organizatora wyjazdu, wyjścia 
edukacyjnego (np. wychowawcy, skarbnika kla-
sowego, biura podróży itp.) o dokonaniu wpłaty 
na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego 
ucznia. 
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Rozdział 4 
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 

§ 8. Tryb przyznawania stypendium 

1. Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze 
decyzji administracyjnej z urzędu lub na wniosek: 

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, 
2) dyrektora szkoły. 

2. Wzór wniosku określa załącznik 1 do niniejszego 
regulaminu. 

§ 9. Terminy składania wniosków, wypłaty sty-
pendium oraz zasady refundacji. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego skła-
da się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej 
do dnia 15 września danego roku szkolnego, 
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczyciel-
skich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznych do 
dnia 15 października danego roku szkolnego. 

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek 
o przyznanie stypendium szkolnego może być zło-
żony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 
1.W przypadku uwzględnienia wniosku stypen-
dium przyznane jest od miesiąca następnego po 
miesiącu, w którym wniosek został wniesiony. 

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie 
krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy 
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kole-
giów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych, stypendium przyznawane jest 
na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

4. Stypendium szkolne wypłacane jest dwa razy 
w roku szkolnym w miesiącach: listopad-grudzień, 
maj-czerwiec 

5. Termin składania dokumentów potwierdzających 
wydatki do refundacji za okres od września do 
grudnia danego roku ustala się ostatecznie do 
dnia 15 grudnia tego roku, a ich refundacja nastę-
puje do dnia 28 grudnia tego samego roku. 

6. Koszty zakupu pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, o której mowa w § 4 pkt 
2 regulaminu, nabytej w okresie wakacyjnym da-
nego roku podlegają refundacji wyłącznie 
w okresie od września do grudnia tego roku. 

7. W ramach pomocy rzeczowej dla uczniów nie bę-
dących uczniami szkół lub klas sportowych może 
być zakupiona jedna para obuwia sportowego 
i jeden strój na zajęcia z wychowania fizycznego 
w semestrze. 

8. Organ realizujący pomoc materialną może żądać 
dodatkowych zaświadczeń potwierdzających za-

sadność poniesionych kosztów przedstawionych 
do refundacji przez Wnioskodawcę. 

9. W przypadku uczniów posiadających ważne orze-
czenie o niepełnosprawności lub stopniu niepeł-
nosprawności, wydane przez właściwy organ, 
pomoc materialna może zostać dostosowana do 
ich indywidualnych potrzeb kształcenia. 

Rozdział 5 
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

w zależnoņci od zdarzenia losowego. 

§ 10. Okoliczności, wysokość oraz formy przy-
znawania zasiłku szkolnegp. 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znaj-
dującemu się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu 
stosownego wniosku wraz z udokumentowaniem 
okoliczności opisanej we wniosku. 

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie 
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacji lub w formie po-
mocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz 
lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego 
stypendium szkolnego. 

§ 11. Tryb przyznawania zasiłku szkolnego. 

1. Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji 
administracyjnej z urzędu lub na wniosek: 

1)rodziców albo pełnoletniego ucznia, 
2)dyrektora szkoły. 

2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej na 
dziennik podawczy, w terminie nie dłuższym niż 
dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. 

4. Organ wydający decyzję uzależnia wysokość zasił-
ku od rodzaju i skutków zdarzenia losowego. 

5. Zasiłek szkolny może być przyznany kilka razy 
w roku - do wyczerpania kwoty stanowiącej 5 % 
kwoty dotacji celowej z budżetu państwa. 

§ 12. Formy wypłaty zsiłku szkolnego1. Zasiłek 
szkolny wypłacany jest w formie gotówki lub przele-
wem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica 
lub pełnoletniego ucznia.  

 

 Przewodniczący Rady  
Stanisław Siedlarz 
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Załącznik 
do uchwały Nr XLVIII/310/10 
Rady Miejskiej w Bobowej 
z dnia 13 września 2013 r. 
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Przewodniczący Rady  
Stanisław Siedlarz 

 
4721  

4722 
4722  

UCHWAŁA NR XLVI/349/2010 
 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 

 z dnia 6 października 2010 r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.22, art. 40 
ust. 1 i 2, art. 41 i 42 ustawa o samorządzie gminnnym 
/t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ Rada 
Gminy w Gródku n/Dunajcem u c h w a l a co nastepuje:  

§ 1. W statucie Szkoły Muzycznej I stopnia przyje-
tym uchwałą Nr XLIII/322/10 Rady Gminy Grodek 
n/Dunajcem z dnia 23 czerwca 2010 roku, opublikowa-
nym w Dz.Urz. Woj. Małop. z 2010 roku Nr 427 poz.3083 
wprowadza się nastepujące zmiany: 

1. Dodaje się w § 7 ust.2 pkt "k" o treści nastepującej: " 
Dyrektor realizuje swoje obowiązki przy pomocy na-

uczycieli i pracownikow którym zostały powierzone 
funkcje kierownicze." 

§ 2. Pozostala treść statutu pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi 
Szkoły. 

§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Wojewodzkim Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Wiesław Matusik 
4722  
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UCHWAŁA NR LIII/294/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE 

 z dnia 22 października 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie okreņlenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomoņciami stanowiącymi 
własnoņć Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali 

użytkowych. 

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, 
lit. a i art. 40, ust. 1 i 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1, 
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (tj. Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Grybowie u c h w a l a co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XIV/62/2003 Rady Miejskiej 
w Grybowie z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie okre-
ślenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz 
ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 
gruntów i lokali użytkowych wprowadza się następujące 
zmiany:1. W załączniku Nr 3 do uchwały pt: „Minimalne 
miesięczne stawki czynszu za lokale użytkowe stanowią-
ce własność Miasta Grybowa” dodaje się punkt 9 w 

brzmieniu: „9. Minimalna stawka czynszu za 1m2 po-
wierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność 
związaną ze świadczeniem usług zdrowotnych: 5,20 zł + 
VAT” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Grybów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 
stycznia 2011r. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Marek Obrębski 

4723  
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UCHWAŁA NR LV/391/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU 

 z dnia 30 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie założenia Gminnego Przedszkola Nr 1 w Krynicy-Zdroju 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 pkt 
1 i 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 
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 późn. zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju 
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakłada się publiczne 
Gminne Przedszkole Nr 1 w Krynicy-Zdroju, zwane 
dalej "przedszkolem". 

2. Siedzibą przedszkola jest Gmina Krynica-Zdrój. 

3. Przedszkole jest prowadzone jako jednostka budżeto-
wa Gminy Krynica-Zdrój. 

§ 2. Organizację przedszkola określa jego statut 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Krynicy-Zdroju. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

 
 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Krynicy-Zdroju  
Małgorzata Półchłopek 

Załącznik 
do uchwały Nr LV/391/10 
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju 
z dnia 30 września 2010 r. 

 
STATUTGMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1                        

W KRYNICY-ZDROJU 

§ 1.  

1. Gminne Przedszkole Nr 1 zwane dalej "przedszko-
lem" jest w rozumieniu ustawy przedszkolem pu-
blicznym. 

2. Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Piłsud-
skiego 91 w Krynicy-Zdroju. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina 
Krynica-Zdrój. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 
Małopolski Kurator Oświaty. 

5. Przedszkole jest jednostką budżetową. 

6. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Zespół 
Obsługi Szkół i Przedszkoli. 

7. Przedszkole może posiadać własne imię lub nazwę. 
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8. Przedszkole posługuje się pełną nazwą na pieczę-
ciach i logach, w innych sytuacjach może się posłu-
giwać skrótem: GP nr 1 w Krynicy- Zdroju. 

§ 2. Celem przedszkola jest: 

1. zapewnienie dzieciom opieki, wychowania 
i nauczania w warunkach akceptacji 
i bezpieczeństwa, 

2. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka 
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem 
i możliwościami rozwojowymi, 

3. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej, 

4. umożliwienie dziecku osiągnięcia "gotowości 
szkolnej", rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia 
się, 

5. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pe-
dagogicznej. 

§ 3.  

1. Zadaniem przedszkola w szczególności jest: 

1) stworzenie miejsca, w którym dzieci i dorośli 
czują się dobrze poprzez stworzenie przyjazne-
go klimatu; 

2) organizowanie różnorodnych sytuacji eduka-
cyjnych, które sprzyjają aktywności dziecka; 

3) tworzenie działań edukacyjnych 
i wykorzystywanie sytuacji sprzyjających na-
wiązywaniu kontaktów społecznych; 

4) tworzenie warunków do wszechstronnej aktyw-
ności dziecka, do wypowiadania się 
w twórczości muzycznej, plastycznej, ruchowej 
i werbalnej; 

5) umożliwienie kształtowania postaw patriotycz-
nych i społecznych, wychowania w duchu war-
tości uniwersalnych. 

2. W celu wspomagania indywidualnego rozwoju 
dziecka oraz wspomagania rodziny 
w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do 
nauki w szkole, Przedszkole: 

1) tworzy warunki do realizacji podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego; 

2) stosuje w pracy metody aktywizujące wycho-
wanków i wdraża nowoczesne koncepcje pe-
dagogiczne; 

3) rozpoznaje możliwości rozwojowe dzieci 
i dostosowuje proces wychowawczo-
dydaktyczny do indywidualnych możliwości 
i potrzeb dzieci; 

4) informuje rodziców na bieżąco o postępach 
dziecka. 

§ 4.  

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psycholo-
giczno - pedagogicznej, celem wspomagania in-
dywidualnego rozwoju dziecka, wyrównywania 
i korygowania dysharmonii rozwojowych oraz 
eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, 
w tym zaburzeń w zachowaniu. 

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 
w przedszkolu, polega w szczególności na: 

1) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz 
indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwieniu 
ich zaspokajania; 

2) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce 
i niepowodzeń przedszkolnych; 

3) sygnalizowaniu rodzicom potrzeby kontaktu ze 
specjalistami; 

4) zapewnienie w miarę możliwości zajęć logope-
dycznych; 

5) organizowanie konsultacji nauczycieli i rodziców 
ze specjalistami (logopeda, psycholog, rehabili-
tant i in.); 

6) organizowanie w miarę potrzeb rewalidacji in-
dywidualnej. 

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana 
jest na wniosek i za zgodą rodziców. 

§ 5. Podstawowe formy działalności wychowaw-
czo-dydaktycznej przedszkola to: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą; 
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne 

organizowane dla dzieci mających trudności 
w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój 
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; 

3) zajęcia dodatkowe odbywające się poza czasem 
przeznaczonym na realizację podstawy programo-
wej, organizowane za pisemną zgodą rodziców; 

4) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność 
dzieci; 

5) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości 
wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partne-
rów i środków materialnych; 

6) wycieczki, spacery i zabawy w ogrodzie; 
7) uroczystości i imprezy. 

§ 6.  

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę peda-
gogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza 
przedszkolem. 

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece dzieci. 

3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowaw-
czej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpie-
czeństwa, wspomaga woźna oddziałowa. 

§ 7.  

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek, 
w tym autokarowych, zgodnie z odrębnymi prze-
pisami. 

2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od 
następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą 
i odpłatnością rodziców, rodzice, którzy samo-
dzielnie ubezpieczają dzieci, zobowiązani są do 
przedłożenia pisemnego oświadczenia i numeru 
polisy. 

§ 8.  

1. Przedszkole dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, 
w szczególności poprzez: 

1) omawianie zasad bezpieczeństwa dzieci 
w sytuacjach okazjonalnych i organizowanych; 

2) realizację tematów kompleksowych związanych 
z bezpieczeństwem, zdrowiem i profilaktyką. 
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2. Systematycznie szkoli pracowników przedszkola 

w zakresie bhp. 

3. Zapewnia krzesła, stoliki i inny sprzęt do wzrostu 
i potrzeb dziecka. 

4. W pomieszczeniach w których przebywają dzieci, 
zapewnia: 

1)właściwe oświetlenie, 
2)ogrzewanie zgodne z obowiązującymi normami, 
3)odpowiednią wentylację. 

§ 9.  

1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania 
jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania 
farmaceutyków. 

2. Pomieszczenia placówki - pokój nauczycielski 
i kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone 
w środki niezbędne do udzielania pierwszej po-
mocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomo-
cy. 

3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, 
nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego 
stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego 
odebrania dziecka z przedszkola. 

4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, 
z równoczesnym poinformowaniem rodziców. 

§ 10.  

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci 
z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpie-
czeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola 
do domu. 

2. Przedszkole odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 
od momentu przekazania dziecka pracownikowi 
przedszkola, do momentu odebrania dziecka przez 
rodzica lub osoby upoważnione. 

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez 
osobę upoważnioną na piśmie przez rodziców. 

4. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola, 
stosuje się procedurę "Postępowania w przypadku 
nie odebrania dziecka z przedszkola". 

§ 11.  

1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie 
rodziców, wyrażone na piśmie. 

2. Za zgodą rodziców, wyrażoną na piśmie, 
w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia 
dodatkowe, m.in. rytmika, nauka języka obcego. 

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną od-
płatnością rodziców. 

4. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, winny po-
siadać stosowne kwalifikacje. 

5. Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dzienniku 
zajęć dodatkowych, a zajęcia z religii w dzienniku 
zajęć przedszkola. 

6. Zajęcia dodatkowe powinny być organizowane 
w III części dnia. 

7. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych określa 
ramowy rozkład dnia. 

8. Dzienniki zajęć dodatkowych przechowywane są 
w przedszkolu. 

§ 12.  

1. Przedszkole może prowadzić działania innowacyjne 
i eksperymentalne, mające na celu poprawę jako-
ści pracy placówki. 

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować 
wszystkie lub wybrane zajęcia, oddział lub całe 
przedszkole. 

3. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie 
jest dobrowolny. 

4. Przedszkole musi posiadać odpowiednie warunki 
kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji 
planowanych działań innowacyjnych 
i eksperymentalnych. 

5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub 
eksperymentu w przedszkolu, podejmuje Rada Pe-
dagogiczna. 

6. Prowadzenie eksperymentu w przedszkolu wyma-
ga zgody ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania. 

7. Szczegółowe zasady prowadzenia innowacji lub 
eksperymentu określa rozporządzenie właściwego 
ministra. 

§ 13.  

1. Organami przedszkola są: 

1)Dyrektor Przedszkola; 
2)Rada Pedagogiczna; 
3)Rada Rodziców. 

§ 14.  

1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola 
zastępuje go nauczyciel tego przedszkola, wyzna-
czony przez organ prowadzący. 

§ 15.  

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością 
przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, który 
polega na: 

1) ocenianiu stanu i warunków działalności dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
przedszkola i nauczycieli; 

2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz innej działalności statutowej przedszkola; 

3) udzielaniu pomocy nauczycielom 
w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych; 

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji peda-
gogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 

3. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza 
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

4. Dyrektor przedszkola wykonuje zadania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 
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i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez przedszkole. 

§ 16.  

1. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły, 
w obrębie którego mieszka dziecko sześcioletnie, 
o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 

2. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiado-
mości do dnia 31 marca zestaw programów wy-
chowania przedszkolnego, które będą obowiązy-
wać od nowego roku szkolnego. 

§ 17.  

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla za-
trudnionych w przedszkolu nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami. Dy-
rektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz in-
nych pracowników przedszkola; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar po-
rządkowych nauczycielom i innym pracowni-
kom przedszkola; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, w sprawach odzna-
czeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycie-
li oraz pozostałych pracowników przedszkola. 

2. Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, 
współpracy i wzajemnej życzliwości. 

3. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone 
przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór 
pedagogiczny. 

§ 18.  

1. Dyrektor przedszkola dysponuje środkami określo-
nymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzysta-
nie. 

2. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szcze-
gólnych, m.in.: 

1) organizuje pracę kancelarii, odpowiada za doku-
mentację placówki; 

2) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola; 
3) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru 

pedagogicznego. 

§ 19.  

1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich za-
dań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Ro-
dziców i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 

2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte 
w ramach ich kompetencji. 

3. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrek-
tor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej 
i Radzie Rodziców informacje o realizacji Planu 
Nadzoru. 

4. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów 
przedszkolnych. 

§ 20.  

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest 
kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wy-
chowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor 
przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w przedszkolu. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrek-
tor przedszkola. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania 
Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiado-
mienie wszystkich jej członków o terminie 
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organi-
zowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać 
udział z głosem doradczym osoby zapraszane 
przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzy-
szeń i innych organizacji, w szczególności organi-
zacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzenie 
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek or-
ganu sprawującego nadzór pedagogiczny 
z inicjatywy dyrektora przedszkola, Rady Przed-
szkola, organu prowadzącego Przedszkole albo co 
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

§ 21.  

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola al-
bo jego zmian i uchwalenie go; 

2) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedago-
gicznej, regulaminów pracy przedszkola; 

3) zatwierdzanie planu pracy przedszkola; 
4) Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych 

przez nauczycieli programów wychowania 
przedszkolnego, ustala w drodze uchwały, po 
zasięgnięciu opinii rady rodziców, zestaw pro-
gramów wychowania przedszkolnego; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych 
w przedszkolu; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodnio-
wy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego przedszkola; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród, wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału na-

uczycielom stałych prac i zajęć w ramach wyna-
grodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płat-
nych dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. 

3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogicz-
na, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, 
może dokonać zmian w zestawie programów wy-
chowania przedszkolnego, z tym że zmiana w tych 
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zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkol-
nego. 

4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do 
organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora. 

§ 22.  

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy jej członków. 

1) dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie 
uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 

2) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
przedszkole oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny; 

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchy-
la Uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgod-
ności z przepisami prawa, po zasięgnięciu 
opinii organu prowadzącego placówkę. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

§ 23. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pe-
dagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw 
poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 
jeśli sprawy te mogą naruszać dobro osobiste wy-
chowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli 
i innych pracowników przedszkola. 

§ 24.  

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która repre-
zentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele 
poszczególnych rad oddziałowych, wybranych 
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzie-
ci danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działal-
ności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów 

do Rady Rodziców przedszkola. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do dyrektora i innych organów, 
w tym organu prowadzącego przedszkole oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 
spraw przedszkola; 

2) występowanie z wnioskiem do dyrektora 
o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

3) na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczycie-
la za okres stażu, w celu ustalenia oceny dorob-
ku zawodowego nauczyciela ubiegającego się 
o kolejny stopień awansu zawodowego; 

4) opiniowanie programu i harmonogramu po-
prawy efektywności kształcenia lub wychowa-
nia; 

5) opiniowanie projektu planu finansowego. 

§ 25.  

1. W celu wspierania działalności statutowej przed-
szkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 
źródeł. 

2. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regu-
lamin jej działalności. 

§ 26.  

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu 
stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju 
dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola. 

2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informacje 
pomiędzy sobą, poprzez: 

1) organizowanie wspólnych posiedzeń; 
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszcze-

gólnych organów na spotkania; 
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

§ 27.  

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

2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedago-
giczną a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor, m.in. 
poprzez: 

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron; 
2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty niepo-

rozumień; 
3) mediacje; 
4) umożliwienie stronom spotkania na neutral-

nym gruncie. 

3. W sporach nierozstrzygniętych przez dyrektora, 
strony mogą zwracać się w zależności od przed-
miotu sporu, do organu prowadzącego lub spra-
wującego nadzór pedagogiczny. 

4. Rozstrzygnięcia organu prowadzącego lub organu 
sprawującego nadzór są ostateczne. 

§ 28.  

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 
6 lat. 

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przy-
jąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 ro-
ku. Do takich przypadków można zaliczyć: 

1) bardzo trudną sytuację materialną rodziny 
(udokumentowaną); 

2) przypadki losowe (ciężkie, nieuleczalne choro-
by, śmierć jednego z rodziców -opiekunów); 

3) wolne miejsca w przedszkolu. 

§ 29.  

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola 
jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. 

2. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane 
przez Radę Pedagogiczną i winny uwzględniać po-
trzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także sto-
pień i rodzaj niepełnosprawności dziecka. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 
25 osób. 

§ 30. 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza 
prowadzona jest na postawie programu wycho-
wania przedszkolnego, uwzględniającego pod-
stawę programową wychowania przedszkolnego, 
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określoną przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

2. Przedszkole realizuje proces wychowawczo - dy-
daktyczny na podstawie przyjętego przez Radę 
Pedagogiczną zestawu programów wychowania 
przedszkolnego, uwzględniającego w szczegól-
ności: 

1) program dopuszczony do użytku szkolnego; 
2) programy własne; 
3) programy zajęć dodatkowych; 
4) programy rewalidacji indywidualnej wg potrzeb. 

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, 
w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki 
języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyj-
nych, powinien być dostosowany do możliwości 
rozwojowych dzieci i wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat około 15 minut 
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat około 30 minut 

§ 31. Sposób dokumentowania zajęć prowadzo-
nych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

§ 32.  

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania 
i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji przedszkola, opracowany przez dyrek-
tora przedszkola. 

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się 
w szczególności: 

1) czas pracy poszczególnych oddziałów; 
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pra-

cowników zajmujących stanowiska kierowni-
cze; 

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze 
środków przydzielonych przez organ prowa-
dzący przedszkole; 

4) kwalifikacje i stopień awansu zawodowego na-
uczycieli; 

5) terminy przerw. 

3. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ 
prowadzący, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Radę Pedagogiczną. 

§ 33.  

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy 
rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola 
na wniosek Rady Pedagogicznej. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczycie-
le, którym powierzono opiekę nad danym oddzia-
łem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy roz-
kład dnia, z uwzględnieniem potrzeb 
i zainteresowań dzieci. 

3. Szczegółowy rozkład dnia uwzględnia zasadę 
ochrony zdrowia i higieny, oczekiwania rodziców 
oraz organizację zajęć dodatkowych. 

4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa 
czas przeznaczony na realizację podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego. 

5. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, 
organizację działalności przedszkola ustala dyrek-
tor przedszkola w zależności od frekwencji dzieci. 

§ 34.  

1. Przedszkole jest 2 - oddziałowe, funkcjonuje przez 
cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia. 

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są 
przez organ prowadzący na wniosek dyrektora 
przedszkola. 

1) przerwa wakacyjna trwa od 1.07. do 31.08; 
2) corocznie, w zależności od potrzeb środowiska, 

ustalane są z organem prowadzącym dyżury 
wakacyjne w poszczególnych przedszkolach. 

3. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, 
organizację działalności przedszkola ustala dyrek-
tor przedszkola w zależności od frekwencji dzieci. 

§ 35. Informacje o terminach przerwy w pracy 
przedszkola oraz rozkładach dnia, umieszczane są na 
tablicy ogłoszeń. 

§ 36.  

1. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponoszą rodzice 
na zasadach określonych przez organ prowadzący, 
z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego 
nauczania podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w czasie 5 godzin dziennie. 

2. W przypadku braku wpłat za okres dłuży niż dwa 
miesiące lub notorycznych spóźnień w wpłatach, 
dyrektor może podjąć decyzje o skreśleniu dziec-
ka z listy. 

3. Miesięczne opłaty nie podlegają zwrotowi za okres 
nieobecności dziecka w przedszkolu. 

§ 37.  

1. Dzieci, uczęszczające do przedszkola, mają możli-
wość korzystania z posiłków. 

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 
3 godzin. 

3. Dzienną stawkę żywieniową oraz poszczególnych 
posiłków ustala dyrektor w porozumieniu 
z rodzicami i referentem d/s żywienia. 

4. Koszty wyżywienia dziecka, w całości pokrywane 
są przez rodziców. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, 
rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewyko-
rzystane posiłki (w następnym miesiącu). 

6. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole 
ustalają odrębne przepisy 

§ 38.  

1. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pra-
cownicy przedszkola. 

2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia 
przez pracowników przedszkola ustalane są przez 
dyrektora. 

§ 39.  

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne od-
działy opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależ-
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nie od czasu pracy oddziału lub realizowanych 
zadań. 

2. W miarę możliwości, przy powierzaniu opieki nad 
oddziałem, dyrektor uwzględnia propozycje ro-
dziców. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy 
wychowawczej i dydaktycznej, przynajmniej je-
den nauczyciel powinien opiekować się danym 
oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do 
przedszkola. 

§ 40.  

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie 
powierzonych jego opiece wychowanków. 

2. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowa-
nia i nauczania, m.in.: 

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach 
wynikających z programu wychowania przed-
szkolnego i planów pracy; 

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji 
o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań 
wspomagających rozwój i wychowanie; 

4) udostępnia rodzicom wytwory działalności 
dzieci. 

3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-
dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość, m.in.: 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, 
ich zdolności i zainteresowania; 

2) dąży do pobudzenia aktywności dzieci we 
wszystkich sferach ich rozwoju - społecznej, 
emocjonalnej, ruchowej i umysłowej; 

3) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, 
uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 
dziecka; 

4) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody 
pracy; 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne 
mające na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb 
rozwojowych dzieci we wszystkich sferach aktyw-
ności. 

§ 41.  

1. Nauczyciel wybiera program wychowania przed-
szkolnego spośród programów dopuszczonych do 
użytku szkolnego i przedstawia go Radzie Pedago-
gicznej. 

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego 
programu wychowania przedszkolnego. 

3. Nauczyciel wdraża nowoczesne koncepcje pedago-
giczne. 

4. Decyduje o doborze środków dydaktycznych, for-
mach i metodach pracy z dziećmi. 

§ 42. Nauczyciel jest zobowiązany systematycz-
nie podnosić swoją wiedzę i umiejętności, poprzez: 

1) udział w różnorodnych formach doskonalenia za-
wodowego; 

2) samokształcenie; 

3) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczy-
ciela metodyka i innych specjalistów; 

4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami; 
5) aktywny udział w naradach szkoleniowych Rady 

Pedagogicznej. 

§ 43. Dyrektor i nauczyciele współpracują 
z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warun-
ków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydak-
tyczno-wychowawczego oraz podwyższenia poziomu 
pracy przedszkola, w szczególności organizują: 

1) zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, co 
najmniej 2 x w roku; 

2) zajęcia otwarte - co najmniej 2 x w roku; 
3) konsultacje indywidualne - w miarę potrzeb 

z inicjatywy rodziców lub nauczycieli; 
4) uroczystości i imprezy okolicznościowe - wg har-

monogramu; 
5) "kąciki dla rodziców" z aktualnymi informacjami 

o działalności placówki, realizowanych zadaniach, 
tematach kompleksowych i innych wydarzeniach; 

6) pedagogizację - spotkania z udziałem specjalistów 
mające na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej 
rodziców. 

§ 44. Rodzice mają prawo w szczególności do: 

1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz 
zachowaniu w grupie; 

2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych; 

3) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę 
psychologiczno - pedagogiczną; 

4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psycholo-
giem, logopedą itp.; 

§ 45.  

1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola 
spoczywa obowiązek, m.in.: 

1) udzielania informacji o sytuacji zdrowotnej 
dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeń-
stwo; 

2) regularnego kontaktowania się z wychowawcą 
w celu ujednolicenia oddziaływań wychowaw-
czych; 

3) terminowego regulowania należności za przed-
szkole. 

2. Rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi rocz-
nego przygotowania przedszkolnego, są zobowią-
zani do zapewnienia regularnego uczęszczania 
dziecka na zajęcia. 

3. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 
podlega egzekucji w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa 
w ust. 2, należy rozumieć nieusprawiedliwioną 
nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co 
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w przedszkolu. 

§ 46. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbo-
wej, do nie ujawniania danych stanowiących dobro 
osobiste dzieci i ich rodziców. 

§ 47. Przedszkole zatrudnia pracowników admi-
nistracyjno-obsługowych, do których zadań należy 
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zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjono-
wania placówki. 

1. Do obowiązków pracowników przedszkola należy: 

1) troska o zachowanie bezpiecznych 
i higienicznych warunków pobytu dzieci 
w przedszkolu; 

2) współpraca w zakresie zapewnienia dzieciom 
bezpieczeństwa; 

3) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich 
zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bez-
pieczeństwo dzieci; 

4) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz 
otoczenia przedszkola; 

5) przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych; 

6) odpowiedzialność za powierzony sprzęt 
i narzędzia pracy; 

7) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
8) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzie-

żą; 
9) przygotowanie posiłków z zachowaniem zasad 

higieny i jakości żywienia. 

2. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych 
czynności zleconych przez dyrektora, wynikają-
cych z organizacji placówki. 

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

§ 48. Zasady zatrudniania i wynagradzania na-
uczycieli i innych pracowników określają odrębne 
przepisy. 

§ 49.  

1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorgani-
zowany proces wychowawczo-dydaktyczny. 

2. Dziecko ma prawo do: 

1)spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 
2)akceptacji takim, jakie jest; 
3)własnego tempa rozwoju; 
4)kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 
5)zabawy i wyboru towarzysza zabawy; 
6)snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 
7)jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione. 

§ 50. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1) szanowania wytworów innych dzieci; 
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie 

umowom i zasadom współżycia społecznego; 
3) przestrzegania zasad higieny osobistej; 
4) przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

 

§ 51.  

1. Dyrektor informuje rodziców o możliwości bezpłat-
nego realizowania przez dziecko sześcioletnie 
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolne-
go i uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji. 

2. W przypadku, gdy dziecko sześcioletnie, którego 
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do przedszkola, dyrektor organizuje 
indywidualne nauczanie na podstawie orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania, na zasa-
dach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 52. 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przed-
szkola na zasadach powszechnej dostępności 

2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogła-
szana jest w formie: 

1) oferty umieszczonej w widocznym miejscu 
w przedszkolu; 

2) planszy umieszczonej na publicznych tablicach 
ogłoszeniowych; 

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców 
zameldowanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój. 

4. Za zgodą organu prowadzącego mogą być przyj-
mowane dzieci z innych gmin. 

§ 53.  

1. Rekrutacja do przedszkola powinna odbyć się 
w okresie od 1 marca do 14 kwietnia każdego ro-
ku. Termin rekrutacji podaje dyrektor przedszkola. 

2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest 
karta zgłoszenia, którą po wypełnieniu rodzice 
składają do końca rekrutacji w kancelarii przed-
szkola. 

3. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka podejmuje: 

1) dyrektor przedszkola, jeżeli liczba dzieci nie prze-
kroczy limitu posiadanych miejsc, 

2) Komisja Rekrutacyjna - jeżeli liczba zgłoszonych 
dzieci przekracza limit posiadanych miejsc. 

4. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor. 

5. W pracach komisji może uczestniczyć przedstawi-
ciel organu prowadzącego. 

6. Komisja ustala szczegółowe kryteria przyjęć dzieci 
do przedszkola z uwzględnieniem pierwszeństwa: 

1) dzieci realizujących obowiązkowe roczne przy-
gotowanie przedszkolne; 

2) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących 
dzieci; 

3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczo-
no znaczny lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności, bądź całkowitą niezdolność do sa-
modzielnej egzystencji na podstawie odrębnych 
przepisów; 

4) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych; 
5) dzieci już uczęszczające do przedszkola; 
6) dzieci obojga rodziców pracujących; 
7) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej). 

7. W miarę wolnych miejsc, do przedszkola mogą być 
przyjmowane dzieci w ciągu całego roku. 

8. Komisja Rekrutacyjna prowadzi stosowną doku-
mentację swojej działalności. 
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§ 54. Statut obowiązuje w równym stopniu 
wszystkich członków społeczności przedszkolnej - 
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, 
rodziców. 

§ 55. Zasady gospodarki finansowej przedszkola 
określają odrębne przepisy. 

§ 56. Przedszkole używa pieczęci urzędowej 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 57. Rada Pedagogiczna jest organem kompe-
tentnym do wprowadzania zmian w Statucie Przed-
szkola w formie uchwały. 

 Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju  

Małgorzata Półchłopek 
4724  

4725 
4725  

UCHWAŁA NR 322/XLI/10 
 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ 

 z dnia 16 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. pkt. 9 lit. h, art. 40 
ust. 2 pkt. 2 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r 
Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 
poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , 
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r 
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17 
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 , z 2007r Nr 48 poz. 327, 
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz. 
1111,i Nr 223 poz. 1458, z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 
poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40 poz. 230/ 
art. 11 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. U z 2007 r 
Nr 14 poz. 89, zm : Nr 123 poz. 848, Nr 166 poz. 1172, 
Nr 176 poz. 1240 i Nr 181 poz. 1290 , z 2008r Nr 171 
poz. 1056 i Nr 234 poz. 159 , z 2009r Nr 19 poz. 100, 
Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 
poz. 1707 i z 2010r Nr 96 poz. 620 i 107 poz. 679 / art. 
4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych / Dz. U z 2010 Nr 17 poz. 95/,  

Rada Gminy w Łososinie Dolnej uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza zmiany Statutu Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dol-
nej uchwalonego przez Radę Społeczną Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie 
Dolnej w brzmieniu nadanym  uchwałą     Nr 6/ 6/10 
Rady Społecznej w Łososinie Dolnej z dnia 2 wrzeņnia 
2010 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
Łososina Dolna i Kierownikowi Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej. 

§ 3.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po 
upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy i tablicy ogłoszeń 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Łososinie Dolnej. 

 Przewodniczący Rady  
Bolesław Oleksy 

Załącznik 
do uchwały Nr 322/XLI/10 
Rady Gminy w Łososinie Dolnej 
z dnia 16 września 2010 r. 

 
Uchwała Rady Społecznej Samodzielnego Publiczne-

go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej 
Nr 6/6/10 z dnia 2 wrzeņnia 2010 r.. 

 
Uchwała Nr 6/6/10 
Rady Społecznej  
działającej przy Samodzielnym Publicznym  
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej  

        z dnia 2 września 2010 r.. 
 

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososi-
nie Dolnej. 

 
Na podstawie i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej  
/Dz. U z 2007 r Nr 14 poz. 89, zm : Nr 123 poz. 848, 
Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 i Nr 181 poz. 1290, 

z 2008r Nr 171 poz. 1056 i Nr 234 poz. 159 , z 2009r Nr 
19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 
poz. 1241, Nr 219 poz. 1707 i z 2010r Nr 96 poz. 620 i 
107 poz. 679 / Rada Społeczna 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Łososinie Dolnej uchwala, co następuje: 
 
§ 1 
Uchwala zmiany w Statucie Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej 
uchwalonego przez Radę Społeczną działającą przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Łososinie Dolnej uchwałą Nr 1/1/03 z dnia 
11 marca 2003 roku , zm : Nr 3/5/06 z dnia 4 maja 
2006 roku , Nr 1/3/08 z dnia 27 maja 2008r i i Nr 3/4/09 
z dnia 15 maja 2009 roku zatwierdzonego uchwałą 
Nr 52/VI/03 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 
21 marca 2003 roku zm: Nr 227/XXXV/06 z dnia 
26 maja 2006 roku , Nr 126/XVII/08 z dnia 6 czerwca 
2008r i Nr 217/XXVIII/09 z dnia 29 maja 2009 r 
/Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 131/03 poz. 1693 zm : 
Nr 458/06 poz. 2822 , Nr 568/08 poz. 3725 i Nr 441/09 
poz. 3221/ 
polegające na : 
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1/ §22 otrzymuje brzmienie : 

„ § 22 W skład Zakładu wchodzą następujące ko-
mórki organizacyjne : 
1/ Gabinet Lekarza POZ, 
2/ Gabinet Pediatryczny 
3/ Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 
4/ Gabinet Położnej Środowiskowej, 
5/ Poradnia Rehabilitacyjna 
6/ Pracownia Fizjoterapii 
7/ Poradnia Kardiologiczna, 
8/ Poradnia Logopedyczna, 
9/ Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobierania Ma-

teriałów do Badań Analitycznych, 
10/ Punkt Szczepień Ochronnych, 
11/ Gabinet Medycyny Szkolnej, 
12/ Samodzielne stanowiska pracy: 

a/ finansowo-księgowe i administracyjno-
organizacyjne 

b/ rejestracji usług medycznych, 
c/ obsługi” 

 
§ 2 
Zmiany Statutu podlegają : 
1/ zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Łososinie Dol-
nej, 
2/ zgłoszeniu do organu rejestrowego. 
 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Łososinie Dolnej. 
 
§4 
Uchwala wchodzi w życie na zasadach określonych 
uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej.  
 

Przewodniczący  
Rady Społecznej  

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej 

mgr inż. Stanisław Golonka 
 

4726 
4726  

UCHWAŁA NR XLIX/385/10 
 RADY GMINY NAWOJOWA 
 z dnia 24 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej, 
dokonanej uchwałą Nr 10/11/10 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Nawojowej z dnia 22 wrzeņnia 2010 r.  

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 późn. zm/ oraz art. 39 ust.2 
i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej / Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. 
zm./ Rada Gminy Nawojowa u c h w a l a, co następuje :  

§ 1. Zatwierdza się zmianę do Statutu Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nawojowej dokonanej uchwałą Nr 10/11/10 Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 22 września 2010 r. 
w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
Nawojowa .  

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

 Przewodniczący Rady  
Jacenty Skrzypiec 

Załącznik 
do uchwały Nr XLIX/385/10 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 24 września 2010 r. 

 
Uchwała Nr 10/11/10 Rady Społecznej działającej 
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 22 wrzeņnia 2010 r.  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nawojowej . 

Na podstawie art.39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. 
U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm. /, Rada Spo-
łeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nawojowej u c h w a l a , co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 1/1/2000 Rady 
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nawojowej 
z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Nawojowej zmienionego uchwałą 
Nr 3 /4/2000 z dnia 31 marca 2000 r. , uchwałą 
Nr 8/5/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r. i uchwałą 
nr 7/7/09 z dnia 18 maja 2009 r. wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 1. § 22 otrzymuje brzmienie:  

„W skład Zakładu wchodzą następujące komórki or-
ganizacyjne:  

1/ Poradnia Ogólno- Internistyczna,  

2/ Poradnia dziecięca „D” i „DI” ,  

3/ Poradnia Rehabilitacyjna i Fizjoterapii,  

4/ Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobierania Materia-
łów do Badań Analitycznych,  
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5/ Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,  

6/ Punkt Szczepień Ochronnych.  

7/ Zespół transportu sanitarnego,  

8/ Samodzielne stanowiska pracy: 

a/ finansowo-księgowe i administracyjno organiza-
cyjne, 

b/ rejestracji usług medycznych, 

c/ obsługi.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierowni-
kowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nawojowej .  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 
 
 

 
4726  

4727 
4727  

UCHWAŁA NR LII/455/2010 
 RADY GMINY RABA WYŻNA 
 z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie 
Raba Wyżna. 

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 oraz art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 
poz.717 z późn. zmianami), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmia-
nami), Rada Gminy Raba Wyżna:  

1. po stwierdzeniu zgodności zmiany planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba 
Wyżna przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/188/2000 Rady 
Gminy Raba Wyżna z dnia 30 listopada 2000 r. (z 
późn. zm.), 

2. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu zmiany planu, 

3. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, 

uchwala, co następuje: 

 
Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Ra-
ba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/145/2003 
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 grudnia 2003r. 
(Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 47, poz. 622 
z dnia 08.03.2004r.) w zakresie przeznaczenia działek 
nr: 2248/7, 2248/8 i 2248/10 położonych we wsi Har-
kabuz – na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – zwaną w tekście niniejszej uchwały pla-
nem. 

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficz-
nym do Uchwały Rady Gminy Raba Wyżna 
Nr XXXIV/308/2009 z dnia 28 maja 2009 roku. 

 

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową pla-
nu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasad-
niczej w skali 1:1000 jako załącznik Nr 1 do niniej-
szej Uchwały, 

2) rozstrzygniecie Rady Gminy Raba Wyżna 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – 
jako zał. Nr 2, 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Raba Wyżna 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania - jako zał. Nr 3. 

3. Ustalenia planu nie wykluczają stosowania innych 
przepisów odrębnych. 

4. Integralną częścią ustaleń planu są następujące ele-
menty rysunku planu: 

1) granice terenu objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu oraz o różnych warunkach zabudowy 
i zagospodarowania wraz z symbolem identyfi-
kującym, zgodnie z częścią tekstową planu, wy-
mienioną w ust. 1, 

5. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia 
i elementy objaśnione w legendzie rysunku planu – 
nie stanowiące ustaleń, o których mowa w ust. 4. 

6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Raba Wyżna, obejmującą 
ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwa-
ły oraz ustalenia określone na załączniku graficz-
nym Nr 1 do tej uchwały, 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą ob-
szar na tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach i warunkach zagospodarowania, 
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3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy określone w ustawach 
oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz aktami do niej wykonawczymi, 

4) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez 
to takie przeznaczenie, które przeważa na danym te-
renie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawo-
wy, który wzbogaca lub uzupełnia a nie powodu-
je kolizji z przeznaczeniem podstawowym, 

6) ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
średnią arytmetyczną poziomów terenu od stro-
ny przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie 
rzutu budynku, 

7) wysokoņci budynków – rozumie się przez to 
wymiar pionowy mierzony od średniego pozio-
mu terenu do najwyższego punktu konstrukcji 
dachu wraz z jego pokryciem, 

8) dachu namiotowym – rozumie się przez to dach 
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegają-
cych się w jednym wierzchołku. 

 
Rozdział II 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 3.  

1. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu, linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych 
warunków wynikających z potrzeby ochrony środo-
wiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie tras urządzeń liniowych związanych 
z rozbudową systemów infrastruktury technicznej 
służącej wyposażeniu inżynierskiemu terenów 
przeznaczonych do zainwestowania stosownie do 
szczegółowych rozwiązań technicznych, jeżeli nie 
koliduje to z innymi ustaleniami planu, 

2) wyznaczenie i urządzenie dróg dojazdowych we-
wnętrznych pod warunkiem, że nie będzie to sta-
nowić utrudnienia w wykorzystaniu terenów przy-
ległych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem 
w planie. 

3. W obszarze objętym planem nie wyznacza się tere-
nów przeznaczonych do tymczasowego zagospoda-
rowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe 
przed uchwaleniem planu. 

4. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 
1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez 
innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu 
zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie. 

§ 4.  

1. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się 
co następuje: 

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów 
środowiska przyrodniczego, w szczególności czy-
stości wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 

2) Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko, wymagających obligatoryjnego sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko, określo-
nych w przepisach odrębnych. 

3) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
dla terenu oznaczonego symbolem MN - jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową. 

4) Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów wy-
nikających z położenia terenów objętych planem 
w Południowomałopolskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 
92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopa-
da 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzo-
ną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Mało-
polskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma-
łopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla któ-
rego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte 
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej. 

5) Obowiązuje zachowanie wymogów ochrony przy-
rody, środowiska i kształtowania ładu przestrzen-
nego. W zagospodarowaniu działek obowiązuje 
ochrona zadrzewienia oraz realizacja zieleni wyso-
kiej i średniej gatunków rodzimego pochodzenia 
zgodnie z siedliskiem, dla złagodzenia negatyw-
nych zmian w krajobrazie. 

6) Tereny objęte panem położone są w obrębie 
głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP 
nr 440, dla którego należy zachować warunki wy-
nikające z przepisów odrębnych. 

7) Obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczo-
nych ścieków do wód i gruntu, 

8) Obowiązuje prowadzenie zorganizowanej zbiórki 
odpadów, segregacji i utylizacji na składowisku 
odpadów. 

9) Obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych wyso-
koemisyjnych o wysokiej zawartości siarki 
i popiołów. Stosowane media i paliwa dla celów 
grzewczych nie mogą powodować przekroczenia 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza. 

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej 
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje: 

1. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bez-
pośrednio do gruntu i wód powierzchniowych, zakaz 
gromadzenia odpadów stałych poza pojemnikami 
przeznaczonymi na ich składowanie. 

2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od sieci 
infrastruktury technicznej w wielkościach zgodnych 
z przepisami odrębnymi. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej 
lub z własnej studni zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

4. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
z odprowadzeniem ścieków na wysokosprawną 
oczyszczalnię ścieków. Do czasu realizacji tego sys-
temu dopuszcza się wykonanie bezodpływowych 
zbiorników z okresowym wywozem ścieków na ist-
niejącą oczyszczalnię. Dopuszcza się realizację przy-
obiektowych, wysokosprawnych oczyszczalni za wy-
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jątkiem oczyszczalni opartych na rozsączkowaniu 
ścieków. 

5. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zor-
ganizowanym pod nadzorem władz gminy lub na 
zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpa-
dów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-
nymi. Nakłada się obowiązek segregacji odpadów 
komunalnych u źródła ich powstawania, gromadze-
nie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo 
opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożo-
nych poza obszar gminy na urządzone składowisko 
odpadów zgodnie z zawartymi przez władze Gminy 
porozumieniami. Obowiązuje zakaz gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych. 

6. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia 
w ciepło. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza z procesów spalania obowiązuje zasto-
sowanie urządzeń zapewniających nie przekraczanie 
standardów jakości środowiska lub wykorzystanie 
niskoemisyjnych nośników energii jak: gaz, energia 
elektryczna, lekki olej opałowy, itp. Stosowane me-
dia i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powo-
dować przekroczenia dopuszczalnych norm zanie-
czyszczeń powietrza. 

7. Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektro-
energetyczną przy zachowaniu przepisów odręb-
nych. 

8. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

9. Dopuszcza się realizację kanalizacji telekomunikacyj-
nych. 

 
Rozdział III 

PRZEZNACZENIE TERENU  

wraz z zasadami jego zagospodarowania, 
kształtowania zabudowy i podziału na nowe działki 

budowlane 

§ 6.  

1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący działki 
nr: 2248/7, 2248/8 i 2248/10 położone we wsi Harka-
buz o powierzchni ~0.09 ha, stanowiące grunty klasy 
B przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Ustala się zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie tere-
nu wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczy-
mi i garażami. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość realizacji: 

1) obiektów usługowych (wbudowanych w budynki 
mieszkalne) o uciążliwości, określonej 
w przepisach odrębnych zamykającej się 
w granicach terenu inwestycji, 

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicz-
nej, 

3) dróg wewnętrznych, nie wydzielonych dojazdów, 
4) zieleni urządzonej i małej architektury. 

§ 7. W zakresie kształtowania zabudowy, ładu prze-
strzennego i podziału terenów na nowe działki budow-
lane ustala się co następuje 

1. Forma i gabaryty budynków powinny nawiązywać do 
form architektury tradycyjnej, miejscowej, dla za-
pewnienia ciągłości w kształtowaniu architektury 
regionalnej. 

2. Wysokość budynków mieszkalnych nie może przekro-
czyć 11 m od średniego poziomu terenu. Wyniesie-
nie poziomu parteru (poziom ± 0,00) nie więcej niż 
1,20 od średniego poziomu terenu lub 0,60 m od te-
renu od strony przystokowej. Dachy dwu- lub wielo-
spadowe o kącie nachylenia głównych połaci da-
chowych w przedziale od 35 do 50 stopni. Zakaz 
otwierania połaci dachowych (doświetlenie podda-
sza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, 
liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje 
zakaz realizacji dachów płaskich, namiotowych 
i pulpitowych (z uwzględnieniem ustaleń zawartych 
w ust. 3. Możliwość zastosowania lukarn i okien po-
łaciowych. 

3. Wysokość budynków gospodarczych i garażowych 
nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem 
terenu. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci 
w przedziale od 20 do 50 stopni. Dopuszcza się reali-
zację budynków gospodarczych i garaży dobudo-
wanych do budynków mieszkalnych 
z dopuszczeniem przykrycia ich dachami pulpito-
wymi o spadku równym lub mniejszym od spadku 
dachu głównego budynku mieszkalnego. 

4. Utrzymuje się istniejący budynek mieszkalny, dopusz-
czając remont, przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę z możliwością dostosowania do istnie-
jącej architektury obiektu. 

5. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych 
w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, 
czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji 
w kolorach pastelowych lub drewna. Wyklucza się 
stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, be-
tonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn. 

6. Przy lokalizacji budynków obowiązuje zachowanie 
odległości od terenów leśnych w wielkości zgodnej 
z przepisami odrębnymi. 

7. Dojazd do terenu drogą wewnętrzną. 

8. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapew-
nienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie 
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. 
W zabudowie mieszkaniowej, w granicach terenów 
objętych zmianą planu obowiązuje zabezpieczenie 
niezbędnych, stałych miejsc postojowych, jednak 
nie mniej niż 2 miejsca (lub garaż) na 1 budynek 
mieszkalny. 

9. W przypadku podziału terenów na nowe działki bu-
dowlane obowiązują minimalne pow. działek dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m². 
Ustala się minimalną szerokość działki 18 m. Do-
puszcza się możliwość wydzielenia nowej działki 
z 15% tolerancją w/w parametrów pod warunkiem, 
że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzenne-
go, a zabudowa działki nie naruszy przepisów prawa 
budowlanego. 

10. W zagospodarowaniu terenów obowiązuje zacho-
wanie min. 40% powierzchni działki jako biologicz-
nie czynnej. Powierzchnie te należy zagospodaro-
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wać zielenią z przewagą gatunków rodzimego po-
chodzenia. 

 
Rozdział IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości 
nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn.zm.) w wysokości – 10 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Raba Wyżna. 

§ 10.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie inter-
netowej Gminy Raba Wyżna. 

  
Przewodniczący Rady 

Gminy Raba Wyżna  
Marian Wojdyła 

 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr LII/455/2010 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 28 października 2010 r. 

 
Rysunek planu 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna 

 Układ sekcji 

 1  2 
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna: Marian Wojdyła 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr LII/455/2010 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 28 października 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Raba Wyżna. 

Rada Gminy Raba Wyżna po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 28 wrze-
śnia 2010 roku, stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/145/2003 Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 17 grudnia 2003r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego Nr 47, poz. 622 z dnia 08.03.2004r.) w zakresie przezna-
czenia działek nr: 2248/7, 2248/8 i 2248/10 położonych we wsi Harkabuz – na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej - w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby 
rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.). 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna  

Marian Wojdyła 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr LII/455/2010 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 28 października 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie 
Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/145/2003 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 17 grudnia 2003r. 
(Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego Nr 47, poz. 622 z dnia 08.03.2004r.) w zakresie przeznaczenia działek nr: 2248/7, 
2248/8 i 2248/10 położonych we wsi Harkabuz – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie wprowadza 
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada 
Gminy Raba Wyżna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.). 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna  

Marian Wojdyła 
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UCHWAŁA NR XLV/697/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

 z dnia 26 października 2010 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej ( t. j.: Dz. U. z 2007 r. 
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce 
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zmienia się Uchwałę Nr XXXVII//563/2010 Rady 
Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, w następujący 
sposób: w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce stanowiącym załącz-

nik do Uchwały wymienionej w tytule, na wniosek Rady 
Społecznej zatwierdza się zmianę: 

1) Pod Załącznikiem do Uchwały Nr XXXVII/563/2010 
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 r. 
wprowadza się prawidłową nazwę jednostki „STATUT 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZ-
NICTWA OTWARTEGO”. 

2) § 6 ust.3 Statutu SPZLO otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:  
„a/podstawowej opieki zdrowotnej,  
„b)ambulatoryjnej całodobowej opieki medycznej,  
c/ transportu sanitarnego,  
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„d/ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie 
neurologii, otolaryngologii, okulistyki, dermatolo-
gii, kardiologii, reumatologii, urologii, diabetolo-
gii, zdrowia psychicznego, gruźlicy i chorób płuc, 
chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo- ortopedycz-
nej, rehabilitacji, ginekologiczno-położniczym, 
medycyny sportowej, zdrowia psychicznego, psy-
chologii, leczenia uzależnień, alergologicznej, cho-
rób metabolicznych, geriatrii, leczenia bólu, sto-
matologii, medycyny pracy, diagnostyki laborato-
ryjnej, diagnostyki rentgenowskiej, diagnostyki 
usg, opieki udzielanej przez pracownię fizjoterapii, 
pracownię masażu leczniczego, pracownie inne – 
pracownię ekg." 

3) § 8 ust. 2 Statutu SPZLO otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy po-
mocy zastępcy d.s. ekonomicznych, koordynatora po-
radni ogólnej, koordynatora poradni dziecięcej, koor-
dynatora ambulatoryjnej opieki całodobowej, koordy-
natora AOS, koordynatora stomatologii, koordynatora 
rehabilitacji. koordynatora RTG i diagnostyki obrazo-
wej, koordynatora diagnostyki laboratoryjnej, koordy-
natora pielęgniarek i personelu średniego." 

4) § 9 ust. 1 Statutu SPZLO otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„W skład Zakładu wchodzą: 
„ I Miejska Przychodnia Zdrowia w skład , której 
wchodzi:  
„1/Podstawowa Opieka Zdrowotna, którą zapewnia: 
„ a/Poradnia Ogólna z Gabinetem Zabiegowym,  
„b/Poradnia Dziecięca z Gabinetem Zabiegowym 
i Punktem Szczepień,  
„c/Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej  
„d/ Gabinet Medycyny Szkolnej  
„2/Opieka Specjalistyczna, którą zapewnia:  
„a/Poradnia Neurologiczna,  
„b/Poradnia Otolaryngologiczna,  
„c/Poradnia Okulistyczna,  
„d/Poradnia Dermatologiczna,  
„e/Poradnia Kardiologiczna,  
„f/Poradnia Reumatologiczna,  
„g/Poradnia Urologiczna,  
„h/Poradnia Diabetologiczna,  
„i/Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc ,  
„j/Poradnia Chirurgii Ogólnej,  
„k/Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej,  
„l/Poradnia Rehabilitacyjna,  
„m/Poradnia Ginekologiczno –Położnicza,  

„n/Poradnia Medycyny Sportowej,  
„o/Poradnia Zdrowia Psychicznego,  
„p/Poradnia Psychologiczna,  
„r/Poradnia Leczenia Uzależnień,  
„s)Pracownia Fizjoterapii,  
„t)Pracownia Masażu Leczniczego,  
„u)Poradnia Alergologiczna,  
„w)Poradnia Chorób Metabolicznych,  
„y)Poradnia Geriatryczna,  
„z)Poradnia Leczenia Bólu,  
„3/Poradnia Stomatologiczna,  
„4/Poradnia Medycyny Pracy,  
„5/Ambulatorium całodobowej opieki medycznej,  
„6/Zespół transportu sanitarnego,  
„7/Pracownie: 
„ a/Diagnostyki Laboratoryjnej,  
„b/Diagnostyki Rentgenowskiej,  
„c/Diagnostyki USG,  
„d/Pracownie inne /pracownię EKG /.  
 

„II. Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy w skład, którego 
wchodzi:  
„1/Gabinet Internistyczny z Gabinetem Zabiegowym, 

2/Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym 
i Punktem Szczepień,  

„3/Gabinet Stomatologiczny.  
 

„III Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich w skład, 
którego wchodzi:  
„1/Gabinet Internistyczny z Gabinetem Zabiego-

wym,  
„2/Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym 

i Punktem Szczepień,  
„3/Gabinet Stomatologiczny." 

§ 2. Wprowadza się nowe brzmienie załącznika nr 
1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecz-
nictwa Otwartego w Wieliczce - schemat struktury orga-
nizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznic-
twa Otwartego w Wieliczce w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce  

Zbigniew Zarębski 
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Załącznik 
do uchwały Nr XLV/697/2010 
Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 26 października 2010 r. 

 
Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce  

Zbigniew Zarębski 
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UCHWAŁA NR CXV/1563/10 
 RADY MIASTA KRAKOWA 
 z dnia 3 listopada 2010 r. 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku  
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych  

oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej  na obszarze Gminy Miejskiej 
Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego  (z późn. zmianami).  

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) 
w związku z 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 późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050, 
z późn. zm.) i art. 33a ust. 3c oraz art. 34a ust. 2 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z późn. zm.) 
oraz art. 14a ust. 3 i 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r.  Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) Rada 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krako-
wa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen 
i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów 
ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji 
miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy 
Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do 

porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego (z późn. zmianami), wprowadza 
się następujące zmiany: 

- Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie 
Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 

- Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie 
Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 

- Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie 
Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Krakowa. 

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

 
 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa  

Józef Pilch 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr CXV/1563/10 
Rady Miasta Krakowa 
z dnia 3 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr CXV/1563/10 
Rady Miasta Krakowa 
z dnia 3 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr CXV/1563/10 
Rady Miasta Krakowa 
z dnia 3 listopada 2010 r. 
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Józef Pilch 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego: 
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96  
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym 

terminie nie będzie uwzględnione. 
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia  

do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. 
 

 

• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami: 
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków,  ul. Basztowa 22, p. 220,  

w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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