DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 385

Kraków, dnia 6 czerwca 2008 r.
TREŒÆ:
Poz.:

Str.

UCHWA£A RADY POWIATU:
2434 — Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania
ze sto³ówek szkolnych oraz wysokoœci op³at za posi³ki w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Proszowicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16319

UCHWA£Y RADY GMINY:
2435 — Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/146/
07 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie okreœlenia zasad
nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomoœci stanowi¹cych mienie komunalne Gminy
Brzeszcze oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata . . . . . 16319

2436 — Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu
wynagradzania, okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Czarny Dunajec . . . . . . 16320

2437 — Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie przyjêcia "Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Czarny
Dunajec" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16328

2438 — Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/
123/2008 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2008 roku, w sprawie przyjêcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Czarny
Dunajec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16330

2439 — Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/
122/2008 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu wynagradzania, okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegó³owe warunki obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Czarny Dunajec . . . 16330

2440 — Rady Gminy w Gromniku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoœci jednego punktu dla celów okreœlenia wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oœwiatowych Gminy Gromnik . . 16331

2441 — Rady Gminy w Gromniku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoœci jednego punktu dla celów okreœlenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy . . . . . . . . . . . . 16331

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 385

— 16318 —

2442 — Rady Gminy w Gromniku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejsc poboru ¿wiru
z rzeki Bia³a Tarnowska w ramach powszechnego korzystania z wód . . . . . . . . . . 16331

2443 — Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/97/2007
Rady Miasta Jordanowa z dnia 19 listopada 2007 r. sprawie okreœlenia górnych stawek op³at
ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu Gminy Miejskiej Jordanów za us³ugi
wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych . . . . . 16332

2444 — Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic . . . . . . 16333

2445 — Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXI/221/2005
Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej . . 16346

2446 — Rady Gminy w Lanckoronie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek
op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych . . . . . . . . . . . . 16346

2447 — Rady Gminy w Limanowej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru
¿wiru w ramach powszechnego korzystania z wód . . . . . . . . . . . . . . . . . 16346

2448 — Rady Miasta w Oœwiêcimiu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/101/03
Rady Miasta Oœwiêcim z dnia 23 kwietnia 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16347

2449 — Rady Gminy w Pa³ecznicy z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwa³y Nr V/21/
2006 Rady Gminy Pa³ecznica z dnia 28.02.2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16347

2450 — Rady Gminy w Pa³ecznicy z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej
w Winiarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16347

2451 — Rady Gminy w Pa³ecznicy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie utraty mocy obowi¹zuj¹cej
uchwa³y Rady Gminy Pa³ecznica Nr V/72/08 z dnia 24.01.2008 r. w sprawie likwidacji Szko³y
Podstawowej w Winiarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16348

2452 — Rady Gminy w Stryszawie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli z oddzia³ami "zerowymi", szkó³ podstawowych, oddzia³ów przedszkolnych i gimnazjów
oraz okreœlenia granic ich obwodów, maj¹cych siedzibê na obszarze Gminy Stryszawa . . . 16348

2453 — Rady Gminy w Zawoi z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie pozbawienia drogi Skawica Limów
kategorii drogi gminnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16349

2454 — Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Œleszowicach poprzez likwidacjê jej Filii w Tarnawie Górnej . . . . . . . 16349

2455 — Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Zembrzyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16350

2456 — Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Zembrzyce . . . 16350

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 385

— 16319 —

Poz. 2434, 2435

2457 — Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi,
banneru i pieczêci Gminy Zembrzyce oraz zasad i warunków u¿ywania herbu, flagi banneru
i pieczêci Gminy Zembrzyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16351

2434
Uchwa³a Nr XII/96/2008
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto³ówek szkolnych oraz wysokoœci op³at za posi³ki w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Proszowicki.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póŸn. zm.) oraz art. 67a ust. 2-4
Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zasady korzystania ze sto³ówki szkolnej,
oraz wysokoœæ op³at za posi³ki w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Proszowicki.
§2
Ze sto³ówki szkolnej mog¹ korzystaæ uczniowie danej szko³y prowadzonej przez Powiat Proszowicki, nauczyciele i inni
pracownicy szko³y oraz emeryci i renciœci z danej szko³y.
§3
Korzystanie z posi³ków w sto³ówce szkolnej jest odp³atne.
1. Op³ata za posi³ek dla ucznia uwzglêdnia koszt surowców zu¿ytych do przygotowania posi³ku tak zwany wsad do kot³a.
2. Cena za posi³ek dla nauczycieli i innych pracowników szko³y
obejmuje pe³ny koszt przygotowania posi³ku i sk³ada siê z:
a) kosztu surowców zu¿ytych do przygotowania posi³ku,
b) kosztu amortyzacji (wynagrodzenia pracowników i sk³adek naliczanych od tych wynagrodzeñ oraz koszty utrzymania sto³ówki).
§4
1. Ustala siê dzienn¹ op³atê za korzystanie ze sto³ówki szkolnej (jeden posi³ek - obiad) dla uczniów Zespo³u Szkó³ w Proszowicach w wysokoœci 4,00 z³.
2. Ustala siê dzienn¹ op³atê za korzystanie ze sto³ówki szkolnej (jeden posi³ek - obiad) dla uczniów Zespo³u Szkó³ w Piotrkowicach Ma³ych w wysokoœci 4,50 z³.
3. Ustala siê dzienn¹ op³atê za korzystanie ze sto³ówki szkolnej
(ca³odzienne wy¿ywienie)dla uczniów Zespo³u Szkó³ w Piotrkowicach Ma³ych w wysokoœci 9,00 z³.
§5
Kalkulacjê ceny posi³ku dla nauczyciela i innych pracowników szko³y oraz emerytów i rencistów z danej szko³y ustala

Zarz¹d Powiatu Proszowickiego na podstawie ewidencji przedstawionej przez Dyrektorów Szkó³.
§6
Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e zwolniæ rodziców albo ucznia
z ca³oœci lub czêœci op³aty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
§7
1. Op³aty za posi³ki nale¿y wnosiæ miesiêcznie z góry w kasie
szko³y, w terminie do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca.
2. Posi³ki wydawane s¹ w dniach, w których odbywaj¹ siê zajêcia szkolne z wy³¹czeniem internatu.
3. W przypadku nieobecnoœci osób korzystaj¹cych z posi³ków,
zwrotowi podlega dzienna stawka ¿ywieniowa za ka¿dy dzieñ
nieobecnoœci, pocz¹wszy od nastêpnego dnia po zg³oszeniu
faktu nieobecnoœci nauczycielowi œwietlicy, lub osobie upowa¿nionej przez dyrektora szko³y.
4. Odpisu za niewykorzystany posi³ek w danym miesi¹cu dokonuje siê w nastêpnym miesi¹cu rozliczeniowym.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Proszowickiego oraz Dyrektorom szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych sto³ówki szkolne.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Proszowickiego:
J. Wojciechowska
2435
Uchwa³a Nr XVII/183/08
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/146/07 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie okreœlenia zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomoœci stanowi¹cych
mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3
i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)
i art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
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nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603
z póŸn. zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala:
§1
Paragraf 3 uchwa³y Nr XII/146/07 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2007 r. otrzymuje brzmienie: "Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brzeszcz.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Senkowski
2436
Uchwa³a Nr XII/122/2008
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 1 lutego 2008 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu wynagradzania, okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Czarny Dunajec.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 3
i 7 w zwi¹zku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)
Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala:
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
NAUCZYCIELI ORAZ DYREKTORÓW SZKÓ£ I PRZEDSZKOLI
OBOWI¥ZUJ¥CY W ROKU BUD¯ETOWYM 2008
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

Poz. 2435, 2436
§2

Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) Wójcie - rozumie siê przez to: Wójta Gminy Czarny Dunajec,
2) organie prowadz¹cym szko³ê - rozumie siê przez to: Wójta
Gminy w Czarnym Dunajcu,
3) szko³ê - rozumie siê przez to: szko³ê podstawow¹ i gimnazjum,
4) placówkê opiekuñczo - wychowawcz¹ zwan¹ dalej placówk¹ - rozumie siê przez to: przedszkole,
5) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest Rada Gminy w Czarnym Dunajcu,
6) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
7) obowi¹zkowym wymiarze - rozumie siê przez to tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin okreœlony w art. 42 ust. 3
lub na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty nauczyciela,
8) miesiêcznej liczbie godzin - rozumie siê przez to obowi¹zkowy wymiar godzin pomno¿onych przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten sposób, ¿e czas zajêæ
do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy
siê za pe³n¹ godzinê,
9) godzinie ponadwymiarowej - rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin,
10) godzinê doraŸnych zastêpstw - rozumie siê przydzielon¹
nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych za nauczyciela nieobecnego nie d³u¿ej ni¿ trzy tygodnie,
11) minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego - rozumie siê przez to stawkê wynagrodzenia odpowiadaj¹c¹
posiadanym przez nauczyciela kwalifikacjom, stopniowi
awansu zawodowego oraz realizowanemu obowi¹zkowemu wymiarowi godzin,
12) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzeœnia do 31 sierpnia roku nastêpnego,
13) klasie - nale¿y przez\ to rozumieæ oddzia³ lub grupê,
14) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ ucznia szko³y, ale tak¿e
wychowanka przedszkola,
15) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
16) organizacjach zwi¹zkowych - rozumie siê przez to: Zak³adow¹ Organizacjê Zwi¹zkow¹ ZNP - Oddzia³ Powiatowy
ZNP, Miêdzyzak³adow¹ Komisjê Pracowników Oœwiaty
NSZZ "Solidarnoœæ", Radê Krajow¹ Zwi¹zku Nauczycieli
Rzeczpospolitej.
§3

§1
Regulamin wynagrodzenia dla nauczycieli i dyrektorów
zwany dalej "Regulaminem" okreœla:
1) wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wys³ugê lat a tak¿e szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegó³owy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw,
3) wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród i innych œwiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy z wy³¹czeniem œwiadczeñ
z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych,
4) wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.

1. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku motywacyjnego,
4) dodatku za wys³ugê lat,
5) dodatku za warunki pracy w tym za: trudne warunki, warunki uci¹¿liwe, warunki szkodliwe,
6) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw,
7) innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych okreœlonych w art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. 1997 r. Nr 56, poz. 357
z póŸniejszymi zmianami) zwanej dalej Kart¹ nauczyciela.
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ROZDZIA£ II
Wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz za wys³ugê lat
Wynagrodzenie zasadnicze
§4
1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelê
zaszeregowania okreœla rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej.
2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wynika z kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego nauczyciela
ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii i realizowanego obowi¹zkowego
wymiaru godzin.
3. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela realizuj¹cego tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin ustala siê w wysokoœci minimalnych stawek okreœlonych przez w³aœciwego ministra do spraw oœwiaty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze w zale¿noœci od stopnia awansu
i posiadanych kwalifikacji dla dyrektora ustala Wójt a pozosta³ych nauczycieli ustala dyrektor".
5. Ustalenia kwalifikacji dla dyrektorów oraz ich stopnia awansu zawodowego, w celu zaszeregowania do w³aœciwej stawki wynagrodzenia zasadniczego dokonuje Wójt Gminy Czarny Dunajec.
6. Ustalenia kwalifikacji dla nauczycieli oraz ich stopnia awansu
zawodowego, w celu zaszeregowania do w³aœciwej stawki wynagrodzenia zasadniczego dokonuje dyrektor danej placówki.
7. Zmiana wysokoœci wynagrodzenia zasadniczego wynikaj¹ca z uzyskania wy¿szego stopnia awansu zawodowego, nastêpuje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Nauczyciele zatrudnieni w niepe³nym wymiarze zajêæ otrzymuj¹ wynagrodzenie zasadnicze proporcjonalnie do realizowanego wymiaru czasu pracy.
9. Nauczycielom przebywaj¹cym na urlopie dla poratowania
zdrowia przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze w pe³nej
wczeœniej ustalonej wysokoœci wraz z dodatkiem za wys³ugê lat oraz dodatków socjalnych okreœlonych w art. 54 Karty
nauczyciela (czyli tzw. wiejskiego i mieszkaniowego).
§5
1. Do obliczenia œredniej wynagrodzeñ nauczycieli, o których
mowa w art. 11 i 12 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku
o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19 poz. 239), przyjmuje siê
osoby zatrudnione w pe³nym i niepe³nym wymiarze godzin.
2. Liczba etatów przyjêta do obliczeñ jest sum¹ liczby osób
zatrudnionych na pe³ny etat i etatów przeliczeniowych wynikaj¹cych z zatrudnienia osób w niepe³nym wymiarze.
Dodatek motywacyjny
§6
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie znacz¹cych osi¹gniêæ dydaktycznych, opiekuñczych i wychowawczych tj.:
a) kszta³towanie u uczniów postawy moralnej, patriotycznej i obywatelskiej, w tym poszanowanie dziedzictwa
narodowego i w³asnego pañstwa,

Poz. 2436

b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
d) uzyskiwanie przez nauczycieli, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci uczniów, dobrych osi¹gniêæ potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji ucznia, efektami egzaminów i sprawdzianów zewnêtrznych albo sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach, itp.,
e) wykazywanie w³asnej inicjatywy i operatywnoœci
w pracy,
2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym tak¿e zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oœæ o estetykê powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów przeciwpo¿arowych i BHP,
3) zaanga¿owanie siê w realizacjê zajêæ, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmowanie dzia³añ innowacyjnych,
f) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y,
g) promowanie szko³y w œrodowisku,
4) jakoœæ œwiadczonej pracy zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególnoœci:
a) wspó³praca z organem prowadz¹cym lub bezpoœrednim prze³o¿onym - terminowe wykonywanie zadañ,
w³aœciwa realizacja bud¿etu, terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej i finansowej,
b) kszta³towanie polityki kadrowej, w szczególnoœci pozyskiwanie i zatrudnianie nauczycieli wykwalifikowanych,
c) dostosowanie wewn¹trzszkolnego prawa do wymogów
reformy,
d) podwy¿szanie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,
e) umiejêtnoœci organizacyjne, wzbogacanie oferty edukacyjnej (zajêcia pozalekcyjne, promowanie szko³y, œrodowiska, regionu),
f) wspó³praca z instytucjami i organizacjami wspomagaj¹cymi realizacjê programu wychowawczego szko³y, œrodowiskiem lokalnym i organami samorz¹dowymi wsi,
g) przestrzeganie przepisów prawnych,
h) tworzenie dobrej atmosfery pracy i ¿yczliwoœci wobec
pracowników i uczniów,
i) wyniki uczniów w konkursach i badaniach kompetencyjnych,
j) zdobywanie dodatkowych pozabud¿etowych œrodków
finansowych dla placówki,
k) wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi
w szkole.
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§7

§ 12

1. Dodatek motywacyjny tworzy siê w wysokoœci 3% na etat
przeliczeniowy od puli planowanego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej szko³y lub placówki.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala dyrektor szko³y w wysokoœci od 2% do 20% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli po analizie pracy za poprzedni okres pracy.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y ustala Wójt,
w wysokoœci od 10% do 30% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów po analizie pracy za poprzedni okres pracy. Œrodki z przeznaczeniem na dodatek
motywacyjny dla dyrektorów i vice-dyrektorów nie s¹ ujête
w pkt. 1 i stanowi¹ odrêbna kwotê.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony,
nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
5. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego mo¿e zostaæ podwy¿szona przez Wójta Gminy w ci¹gu roku szkolnego w miarê
posiadanych œrodków.

1. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu powierzono obowi¹zki okreœlone w § 11 pkt. 1 - 5 w zastêpstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje
od pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i gaœnie z pierwszym
dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu tych obowi¹zków.

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono odpowiednie funkcje, okreœlone
w § 11, przys³uguj¹ dodatki funkcyjne. Ich wysokoœæ zosta³a
okreœlona w § 14, § 16, § 17 niniejszego Regulaminu. W razie
zbiegu tytu³ów do dodatku funkcyjnego dyrektora, vice dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego z dodatkiem
funkcyjnym za wychowawstwo lub opiekuna sta¿u przys³uguj¹ obydwa dodatki.

§8

§ 14

1. Dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê w szkole lub placówce przyznanie dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ
po up³ywie okresu umo¿liwiaj¹cego ocenê osi¹ganych wyników w pracy, nie wczeœniej jednak ni¿ przed up³ywem szeœciu miesiêcy (z wyj¹tkiem nauczyciela sta¿ysty, dla którego przyznanie dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ
po up³ywie roku pracy).

1. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y, placówki okreœla Wójt Gminy Czarny Dunajec w granicach okreœlonych w tabeli Nr 1.
2. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla wicedyrektora
b¹dŸ kierownika filii ustala dyrektor uwzglêdniaj¹c kryteria
zawarte w pkt. 3.
3. Dodatek funkcyjny dyrektora sk³ada siê z dwóch czêœci:
a) za warunki organizacyjne:
– iloœæ oddzia³ów,
– liczba uczniów,
– liczba stanowisk kierowniczych i administracyjnych
w szkole,
– liczba budynków, w których funkcjonuje szko³a,
b) za funkcjonowanie szko³y, jej wyniki w nauczaniu i wychowaniu:
– podejmowanych decyzji oraz ich zasadnoœæ,
– podnoszenie kwalifikacji zwi¹zanych z zarz¹dzaniem
szko³y,
– jakoœæ sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnêtrznej,
– dba³oœæ o stan administrowanych budynków.

§9
1. O przyznaniu dodatku motywacyjnego, nauczyciel lub dyrektor szko³y, placówki powiadamiany jest na piœmie.
§ 10
1. Nauczyciel zmieniaj¹cy zak³ad pracy uzyskuje prawo do dodatku motywacyjnego w nowym zak³adzie pracy po up³ywie szeœciu miesiêcy pracy w nowej placówce.
2. Je¿eli zmiana miejsca pracy dotyczy szkó³ i placówek prowadzonych przez Gminê Czarny Dunajec okres okreœlony
w ust. 1 mo¿e ulec skróceniu do trzech miesiêcy.
3. Je¿eli zmiana miejsca pracy dotyczy nauczycieli oddelegowanych do pracy na stanowiska okreœlone w art. 17 ust. 1
pkt 2 i 2a Karty nauczyciela, okres okreœlony w ust. 1 mo¿e
uleæ skróceniu do trzech miesiêcy.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminach wyp³at wynagrodzenia.

§ 13

Tabela Nr 1
Lp.

Iloœæ oddzia³ów

1. Dodatki funkcyjne przys³uguj¹ nauczycielom, którym w szkole, placówce powierzono:
1) stanowisko dyrektora szko³y lub placówki,
2) stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y, placówki,
3) wychowawstwo klasy,
4) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u,
5) wychowawstwo w oddziale przedszkolnym i grupie przedszkolnej.

Wysokoœæ
dodatku
funkcyjnego

1.

do 7 oddzia³ów

dyrektor,
kierownik filii

od 400 do 600 z³

2.

od 8 do 17 oddzia³ów

dyrektor

od 600 do 800 z³

Dodatek funkcyjny
§ 11

Stanowisko

4. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego z tytu³u administrowania
Domem Nauczyciela wynosi 150 z³otych miesiêcznie.
§ 15
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia
powierzenia stanowiska kierowniczego.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z ostatnim dniem
pe³nienia obowi¹zków.
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§ 16
1. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opiekuna
sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i powierzon¹ danemu nauczycielowi w wysokoœci 50,00 z³.
§ 17
1. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje
za ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od wymiaru pracy nauczyciela w wysokoœci:
a) w klasach, oddzia³ach do 10 uczniów - 50,00 z³,
b) w klasach, oddzia³ach od 11 do 20 uczniów - 60,00 z³,
c) w klasach, oddzia³ach 21 uczniów i powy¿ej - 70,00 z³.
§ 18
1. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminach wyp³at
wynagrodzenia.
2. W okresie ferii i wakacji dodatek funkcyjny wyp³aca siê wed³ug œredniej urlopowej.
3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca - od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny przyznawany jest przez Wójta na okres
roku szkolnego, tj. od 1 wrzeœnia do 31 sierpnia ka¿dego roku.
5. Dodatek funkcyjny dla zastêpców dyrektora okreœla, co do zasad dyrektor szko³y, z tym, ¿e jego wysokoœæ wynosi 50%
odpowiedniego dodatku funkcyjnego dyrektora.
6. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym
powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
Dodatki za warunki pracy
§ 19
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych i uci¹¿liwych warunkach pracy przys³uguje z tego tytu³u dodatek.
§ 20
1. Za prace w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczycieli:
a) zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
b) zajêæ dydaktyczno - wychowawczych w klasach specjalnych,
c) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego,
d) zajêæ w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
§ 21
1. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznawania z tego tytu³u dodatku okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej zgodnie
z art. 34 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela.
2. Godzinowa stawka zaszeregowania zostaje zwiêkszona:
a) dla nauczycieli prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjno - wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo
w stopniu g³êbokim - 25%,
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b) dla nauczycieli prowadz¹cych zajêcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach specjalnych - 25%,
c) dla nauczycieli prowadz¹cych indywidualne nauczanie
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego
- 20%,
d) dla nauczycieli zajêæ w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych - 15 %.
3. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêœæ
obowi¹zuj¹cego wymiaru lub jest zatrudniony w niepe³nym
wymiarze zajêæ dodatek wyp³aca siê proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w trudnych warunkach pracy.
5. Dodatek, o którym mowa w § 19 wyp³aca siê z góry.
Dodatek za wys³ugê lat
§ 22
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub od wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³nej
wysokoœci tak¿e za okres urlopu dla poratowania zdrowia.
3. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy, bez wzglêdu na sposób ustania stosunku pracy.
4. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczeœnie w wiêcej
ni¿ w jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku pracy, z zastrze¿eniem ust. 5. Do okresu zatrudnienia
uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat nie wlicza siê
okresu pracy w innym zak³adzie, w którym pracownik by³
lub jest jednoczeœnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
5. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jednoczeœnie w kilku szko³ach (placówkach) w wymiarze ³¹cznie nieprzekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
w ka¿dej ze szkó³ zalicza siê okresy zatrudnienia, o którym
mowa w ust. 4.
6. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który
przeszed³ do pracy w urzêdzie administracji rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce
nadzoru oraz w organach sprawuj¹cych nadzór nad schroniskami dla nieletnich i oœrodkami diagnostyczno - konsultacyjnymi na stanowisko wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy pracy zaliczone do dodatku za sta¿
pracy w szkole, w której nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na czas zajmowania tego stanowiska.
7. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
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ROZDZIA£ III
Szczegó³owy sposób obliczenia wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw
§ 23
1. Przez godzinê ponadwymiarow¹, za któr¹ przys³uguje wynagrodzenie nale¿y rozumieæ ka¿d¹ godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych przydzielon¹
w planie organizacyjnym szko³y powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3
i ust. 6 ustawy Karta nauczyciela.
§ 24
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c stawkê zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela, oraz dodatku za warunki pracy (za trudne, uci¹¿liwe i szkodliwe dla zdrowia, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa siê w takich warunkach), przez miesiêczn¹
liczbê godzin obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ ustalonego dla
rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin ponadwymiarowych ustala siê sumuj¹c wszystkie godziny z poszczególnych tygodni. Zaokr¹glenie do pe³nych godzin nastêpuje po zsumowaniu wszystkich godzin z danego miesi¹ca, w ten sposób, ¿e czas zajêæ
do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê
za pe³n¹ godzinê.
§ 25
1. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ nauczyciela, o którym mowa w § 24 uzyskuje mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem
do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny
pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
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4) za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci nauczyciela w celu
wykonania doraŸnej czynnoœci wynikaj¹cej z jego funkcji
zwi¹zkowej poza zak³adem pracy, je¿eli czynnoœæ ta nie mo¿e byæ wykonana w czasie wolnym od pracy,
5) udzia³em nauczyciela w pracach komisji na egzaminach
zewnêtrznych w dniu ich przeprowadzania.
6) rekolekcjami,
7) wykonywaniem doraŸnej czynnoœci wynikaj¹cej z jego
funkcji zwi¹zkowej poza zak³adem pracy, je¿eli czynnoœæ
ta nie mo¿e byæ wykonana w czasie wolnym od pracy
– traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
§ 28
1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ, okreœlony na podstawie art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono 4 - dniowy tydzieñ pracy), za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, lub dzieñ ustawowo wolny
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
2. W tygodniach niepe³nych godziny ponadwymiarowe nale¿y rozliczaæ ³¹cznie z ca³ego tygodnia w nastêpnym miesi¹cu.
§ 29
1. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zorganizowane zajêcia dydaktyczne
i opiekuñczo - wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ
innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie
za ka¿d¹ godzinê pracy, obliczon¹ jak za godziny ponadwymiarowe.
§ 30

§ 26
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone
w planie organizacyjnym nie przys³uguje:
a) za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego,
b) rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia
oraz w dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy,
z uwzglêdnieniem zapisów wynikaj¹cych z odrêbnych
ustaw i rozporz¹dzeñ wy¿szego rzêdu.
§ 27
1. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, a w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów i innych przypadków losowych,
2) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ,

1. Przez godzinê doraŸnego zastêpstwa rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
2. Za przydzielone przez dyrektora szko³y godziny zastêpstw
doraŸnych nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie liczone
jak za godziny ponadwymiarowe.
3. Wynagrodzenie za jedna godzinê zastêpstwa doraŸnego
wyp³aca siê bior¹c pod uwagê typ szko³y oraz rodzaj prowadzonych zajêæ. Stawkê za jedn¹ godzinê zastêpstwa doraŸnego ustala siê wed³ug nastêpuj¹cych norm:
– nauczyciele bêd¹cy na zastêpstwach doraŸnych w przedszkolach, z wyj¹tkiem nauczycieli pracuj¹cych z grupami
dzieci 6-letnich - z pensum 25 godzin,
– nauczyciele bêd¹cy na zastêpstwach doraŸnych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych pracuj¹cych
z grupami dzieci 6-letnich - z pensum 22 godzin,
– nauczyciele bêd¹cy na zastêpstwach doraŸnych w szko³ach podstawowych i gimnazjach - z pensum 18 godzin,
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– nauczyciele bêd¹cy na zastêpstwach doraŸnych w œwietlicach szkolnych - z pensum 26 godzin,
– nauczyciele bêd¹cy na zastêpstwach doraŸnych w bibliotekach szkolnych - z pensum 30 godzin.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraŸne zastêpstwa przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
5. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
nie przydziela siê godzin ponadwymiarowych, chyba, ¿e z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia
wiêkszej liczby godzin. W przypadku, gdy w szkole nie ma
nauczyciela z kwalifikacjami do tego przedmiotu mo¿na im
przydzieliæ wiêksz¹ liczbê godzin, nie wiêcej jednak ni¿ szeœæ
godzin tygodniowo.
6. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora,
za godziny zastêpstw doraŸnych przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za godziny ponadwymiarowe.
7. Godziny zastêpstw doraŸnych mog¹ byæ pe³nione przez nauczycieli na stanowiskach kierowniczych zupe³nie wyj¹tkowo, w sytuacji, gdy nie ma mo¿liwoœci przydzielenia zastêpstwa innemu nauczycielowi, posiadaj¹cemu wymagane
kwalifikacje do prowadzenia zajêæ lub nie ma mo¿liwoœci
przydzielenia zastêpstw innym nauczycielom, nie ma mo¿liwoœci po³¹czenia klas w celu prowadzenia wspólnych zajêæ,
po uzgodnieniu z organem prowadz¹cym.
ROZDZIA£ IV
Kryteria, tryb i zasady przyznawania
Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora
§ 31
1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.
2. Specjalny fundusz nagród wynosi 1% planowanego rocznego funduszu na wynagrodzenia nauczycieli.
3. Podzia³ funduszu nagród jest nastêpuj¹cy:
a) 30 % funduszu nagród do dyspozycji Wójta Gminy jako Nagroda Wójta,
b) 70 % funduszu nagród do dyspozycji dyrektora szko³y
jako Nagroda Dyrektora.
4. W ramach 30 % funduszu nagród, przeznaczonych do dyspozycji Wójta wyodrêbnia siê nastêpuj¹cy podzia³ œrodków:
a) 2/3kwoty na nagrody dla nauczycieli pe³ni¹cych funkcje
dyrektorów,
b) 1/3 kwoty na nagrody dla nauczycieli nie pe³ni¹cych funkcji dyrektorów.
5. Zasady przyznawania nagrody Wójta Gminy Czarny Dunajec zwanej dalej nagrod¹, obejmuj¹ dyrektorów i nauczycieli przedszkola samorz¹dowego, szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminê Czarny Dunajec.
6. Zasady przyznawania nagrody Wójta zosta³y opracowane
na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674).
7. Wysokoœæ indywidualnej nagrody ustala corocznie Wójt
Gminy Czarny Dunajec w ramach posiadanych œrodków,
rozró¿niaj¹c nagrody I, II i III stopnia z zastrze¿eniem, ¿e nagroda Wójta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 80 % kwoty stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem
pedagogicznym.
8. Nagroda bêdzie przyznawana nauczycielom posiadaj¹cym
co najmniej dobr¹ ocenê pracy (ustalon¹ w ostatnich piêciu latach pracy pedagogicznej) lub pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego, wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
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1) Nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego otrzymuj¹ nagrodê:
a) I stopnia, gdy spe³niaj¹ wszystkie kryteria okreœlone
w § 33 ust. 2,
b) II stopnia, gdy spe³niaj¹ cztery kryteria okreœlone
w § 33 ust. 2,
c) III stopnia, gdy spe³niaj¹ trzy kryteria okreœlone w § 33
ust. 2,
2) Nauczyciele klas od IV - VI i gimnazjów otrzymuj¹ nagrodê:
a) I stopnia, gdy spe³niaj¹ co najmniej osiem kryteriów
okreœlonych w § 33 ust. 3 i osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udzia³u w zawodach, olimpiadach przedmiotowych,
konkursach, przegl¹dach i festiwalach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim,
b) II stopnia, gdy spe³niaj¹ co najmniej siedem kryteriów okreœlonych w § 33 ust. 3 i osi¹gaj¹ dobre wyniki
w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem
uczniów do udzia³u w zawodach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przegl¹dach i festiwalach
na szczeblu powiatowym lub rejonowym,
c) III stopnia, gdy spe³niaj¹ co najmniej szeœæ kryteriów okreœlonych w § 33 ust. 3 i osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauczaniu
potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u
w zawodach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach,
przegl¹dach i festiwalach na szczeblu gminy i szko³y
oraz zajêciem przez uczniów od I do III miejsca.
9. Ilekroæ w niniejszych zasadach jest mowa o pracy pedagogicznej rozumie siê przez to pracê dydaktyczn¹, opiekuñcz¹,
wychowawcz¹, a tak¿e organizacyjn¹.
10. Osi¹gniêcia bêd¹ce podstaw¹ przyznania nagrody, winny
mieæ miejsce w okresie od otrzymania przez kandydata
poprzedniego wyró¿nienia (nagrody Kuratora Oœwiaty,
Ministra Edukacji Narodowej, resortowych lub pañstwowych odznaczeñ) z wyj¹tkiem nagrody dyrektora.
11. Niezale¿nie od nagrody Wójta za osi¹gniêcia pedagogiczne nauczyciel mo¿e otrzymaæ nagrodê Dyrektora szko³y.
12. Wójt mo¿e przyznaæ nagrodê z w³asnej inicjatywy - bez uzyskiwania w tym zakresie opinii komisji. Liczba nagrodzonych w tym trybie nie mo¿e przekroczyæ dwóch nauczycieli
lub dyrektorów w ci¹gu roku.
13. Z funduszu nagród bêd¹cych do dyspozycji dyrektora szko³y
nagrody dla nauczycieli przyznaje dyrektor.
14. Nagroda dyrektora szko³y nie mo¿e przekraczaæ kwoty nagrody Wójta trzeciego stopnia.
§ 32
1. Prawo do wyst¹pienia z wnioskiem o przyznanie nagrody
przys³uguje:
a) radzie pedagogicznej,
b) dyrektorom placówek,
c) organowi prowadz¹cemu.
2. W przypadku dyrektora szko³y lub placówki oœwiatowej
prawo wyst¹pienia z wnioskiem o przyznanie nagrody przys³uguje:
a) organowi prowadz¹cemu,
b) radzie pedagogicznej,
c) organowi nadzoruj¹cemu.
3. Wniosek o nagrodê musi zawieraæ:
a) imiê i nazwisko,
b) datê urodzenia,
c) informacjê o wykszta³ceniu, stopniu awansu zawodowego,
d) sta¿ pracy pedagogicznej,
e) nazwê szko³y,
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f) zajmowane stanowisko,
g) informacje o ocenie (ustalonej w ostatnich piêciu latach)
pracy pedagogicznej,
h) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, oznaczeñ,
wyró¿nieñ,
i) uzasadnienie zawieraj¹ce osi¹gniêcia od czasu otrzymania ostatniego wyró¿nienia,
j) opiniê rady pedagogicznej w g³osowaniu tajnym z podaniem wyników g³osowania oraz stwierdzeniem: "Rada Pedagogiczna szko³y podstawowej .............................../ gimnazjum ..................................... popiera/ nie popiera wniosek o nagrodê Wójta Gminy Czarny Dunajec dla nauczyciela ......................................." W przypadku nagrody dla dyrektora opinia Rady Pedagogicznej nie jest wymagana,
k) podpis wnioskodawcy.
4. Wnioski, na podstawie których nie przyznano nagród nauczycielom zostaj¹ odes³ane do placówek z uzasadnieniem.
5. Wzór wniosku o nagrodê Wójta Gminy stanowi za³¹cznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 33
1. Do nagrody Wójta mo¿e byæ typowany nauczyciel, który posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej (ustalon¹ w okresie 5 ostatnich lat) i rzetelnie wywi¹zuje siê z pracy nauczyciela.
2. Kryteria przyznawania nagród Wójta dla nauczycieli oddzia³ów przedszkolnych i nauczania zintegrowanego:
a) osi¹ga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
sprawdzianami wewnêtrznymi,
b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi (zajêcie przez uczniów od I - III miejsca
w zawodach, przegl¹dach o charakterze ponad szkolnym)
lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,
d) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udzia³
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
e) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
lub wypoczynkowe zasiêgu szkolnym i ponadszkolnym.
3. Kryteria przyznawania nagród Wójta dla nauczycieli klas
od IV - VI i gimnazjów:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych
przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami
uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne
lub œrodowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce
imienia, wrêczenie sztandaru, dni patrona szko³y lub placówki,
e) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udzia³
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
lub wypoczynkowe,
g) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
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h) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wœród dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoœci narkomanii i alkoholizmu,
i) organizuje wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej dzieci i m³odzie¿y,
j) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela,
k) aktywnej dzia³alnoœci na rzecz edukacji.
4. W przypadku przyznawania nagrody dla dyrektora szko³y,
uwzglêdnia siê:
1) rzetelne wywi¹zywanie siê z obowi¹zków kierownika jednostki oœwiatowej,
2) dba³oœæ o mienie szko³y, polepszanie bazy dydaktycznej,
3) zaanga¿owanie w remonty i inwestycje,
4) zdobywanie dodatkowych œrodków finansowych dla placówki,
5) prawid³owe i celowe realizowanie planu finansowego placówki,
6) dobra wspó³praca z Rad¹ Pedagogiczn¹, rodzicami oraz œrodowiskiem lokalnym,
7) inne osi¹gniêcia promuj¹ce szko³ê, placówkê.
§ 34
1. Nagrody s¹ wrêczane co roku na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Mog¹ byæ równie¿ wrêczane z okazji wa¿nych wydarzeñ
w ¿yciu placówki (jubileusz, nadanie imienia itp.).
3. Ka¿dy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza siê w aktach osobowych.
§ 35
Sk³ad oraz tryb pracy Komisji opiniuj¹cej Nagrodê Wójta
1. Wnioski z³o¿one w terminie, o którym mowa w § 36, pkt. 7
spe³niaj¹ce wymogi formalne podlegaj¹ rozpatrzeniu
przez Komisjê opiniuj¹c¹ nagrody, powo³an¹ przez Wójta
w drodze zarz¹dzenia.
2. Komisja opiniuj¹ca nagrody pracuje w nastêpuj¹cym sk³adzie:
a) przewodnicz¹cy Komisji - Wójt lub upowa¿niona przez niego osoba - 1 g³os,
b) wiceprzewodnicz¹cy Komisji - Dyrektor Gminnego Zespo³u Oœwiaty - 1 g³os,
c) cz³onek Komisji - przedstawiciel Komisji Oœwiaty - 1 g³os,
d) cz³onek Komisji - przedstawiciel Kuratorium Oœwiaty 1 g³os,
e) cz³onkowie Komisji - przedstawiciele oœwiatowych zwi¹zków zawodowych - po 1 g³osie.
3. Termin posiedzenia Komisji wyznacza przewodnicz¹cy Komisji.
4. Komisja opiniuj¹ca Nagrody dokonuje wyboru kandydatów do Nagrody w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
5. Kworum stanowi 2/3 sk³adu osobowego Komisji opiniuj¹cej
nagrody. W przypadku równej iloœci g³osów decyduje g³os
przewodnicz¹cego Komisji.
6. Sprawy nie objête niniejszymi zasadami a wynik³e w czasie
pracy Komisji pozostaj¹ do rozstrzygniêcia Komisji. W sprawach spornych decyduje g³osowanie zgodnie z zasadami
w pkt. 4 i 5.
7. Cz³onkowie Komisji zobowi¹zani s¹ do nie ujawniania spraw
bêd¹cych przedmiotem obrad Komisji.
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Kryteria, tryb i zasady przyznawania Nagrody Dyrektora
§ 36
Zasady przyznawania Nagrody Dyrektora zwanej dalej nagroda obejmuj¹ nauczycieli przedszkola samorz¹dowego
oraz szkó³ prowadzonych przez Urz¹d Gminy Czarny Dunajec.
1. Zasady przyznawania Nagrody Dyrektora zosta³y opracowane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112
z póŸniejszymi zmianami).
2. Wysokoœæ indywidualnej Nagrody Dyrektora jest ustalana
corocznie i bêdzie wynosiæ do 60% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. Wysokoœæ ta bêdzie
uzale¿niona od kryteriów ustalonych w § 33.
Dla nauczycieli oddzia³ów przedszkolnych i nauczania zintegrowanego, gdy spe³niaj¹ co najmniej trzy kryteria w § 33 pkt 2.
Dla nauczycieli klas od IV - VI i gimnazjów, gdy spe³niaj¹
co najmniej szeœæ kryteriów w § 33 pkt 3.
3. Nagroda bêdzie przyznawana nauczycielom posiadaj¹cym
co najmniej dobr¹ ocenê pracy ustalon¹ w ostatnich 5 latach pracy pedagogicznej lub pozytywna ocena dorobku zawodowego.
4. Niezale¿nie od Nagrody Dyrektora za osi¹gniêcia pedagogiczne nauczyciel mo¿e byæ nominowany do Nagrody Wójta.
5. Dyrektor mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê z w³asnej
inicjatywy.
6. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
7. Termin sk³adania wniosków o Nagrodê Dyrektora up³ywa
z dniem 15 wrzeœnia ka¿dego roku.
ROZDZIA£ V
Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady
jego przyznawania i wyp³acania
Dodatek mieszkaniowy
§ 37
1. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek nauczyciela i dotyczy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z kwalifikacjami do nauczania, posiadaj¹cych status nauczyciela
sta¿ysty, kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego pensum. Przyznawany jest na rok bud¿etowy,
ulega zmianie w zale¿noœci od iloœci osób:
a) 1 osoba 4% miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "najni¿szym wynagrodzeniem",
b) 2 osoby 6% miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia,
c) 3 osoby 8% miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia,
d) 4 osoby 10% miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia.
2. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
a) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego Ÿród³a dochodów
lub który jest nauczycielem,
b) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela,
c) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia
lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponad podsta-
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wowej albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
d) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami,
do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
e) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego Ÿród³a dochodów.
3. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa
w ust. 3, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y, a dyrektor szko³y
otrzymuj¹cy dodatek - Wójta Gminy Czarny Dunajec. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szko³y lub organu prowadz¹cego szko³ê o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie
pobrane przez nauczyciela œwiadczenie podlega zwrotowi.
4. Przyjmuje siê zasadê, ¿e dodatek mieszkaniowy przys³uguje
od 1 dnia nastêpnego miesi¹ca od z³o¿enia wniosku przez nauczyciela.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym przys³uguje tylko
jeden dodatek w wysokoœci okreœlonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje
tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego przez niego pracodawcê.
8. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e
w okresach:
a) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania przeszkolenia wojskowego,
d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach,
e) dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela (dyrektora
szko³y) lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych
wspó³ma³¿onkami,
f) dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi szko³y
- organ prowadz¹cy szko³ê,
g) w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§ 38
1. Wysokoœæ oraz zasady wyp³acania nauczycielom:
a) nagród jubileuszowych,
b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
c) œwiadczenia urlopowego,
d) dodatku za pracê w porze nocnej,
e) zasi³ku za zagospodarowanie,
f) odpraw z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy,
g) odpraw z tytu³u przejœcia na emeryturê lub rentê,
h) dodatków specjalistycznych,
i) odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych,
j) œrodków na dokszta³cenie i doskonalenia nauczycieli
okreœlaj¹ odpowiednie przepisy Karty nauczyciela
oraz w³aœciwe przepisy prawne.
2. W bud¿ecie jednostki samorz¹du terytorialnego wyodrêbnia siê œrodki finansowe w wysokoœci 0,3 % planowanych
wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli na pomoc zdrowotn¹.
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1. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy i dyrektorom
szkó³, gimnazjów i przedszkola.

Uchwa³a Nr XII/123/2008
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
z dnia 1 lutego 2008 r.

§ 40
Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 41
W przypadku nie uchwalenia do dnia 31 grudnia danego
roku Regulaminu na kolejny kalendarzowy, stosuje siê regulamin obowi¹zuj¹cy w roku poprzednim, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez okres dwóch miesiêcy od dnia og³oszenia ustawy bud¿etowej.
Niniejszy regulamin uzgodniono z przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych:
1. Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego:
2. NSZZ "Solidarnoœæ":
3. Zwi¹zku Nauczycieli Rzeczypospolitej:

w sprawie przyjêcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Czarny Dunajec".
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 137, poz. 1304 Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104: z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043 Nr 208, poz. 1532 oraz Nr 227, poz. 1638)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 72, poz. 1441, Nr 214, poz. 1808; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181,
poz. 1337 Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co nastêpuje:
§1

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: B. A. Palenik
Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu

Przyjmuje siê "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Czarny Dunajec
na rok 2008", stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§2

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY
WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

Jednostk¹ przygotowuj¹c¹ i koordynuj¹c¹ program jest
Gminny Zespó³ Oœwiatowy.
§3

Zg³aszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Czarny
Dunajec
Pani/u

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Czarny
Dunajec.
§4

1. Data i miejsce urodzenia
2. Miejsce zamieszkania
3. Wykszta³cenie, stopieñ awansu zawodowego
4. Miejsce zatrudnienia
5. Stanowisko
6. Sta¿ pracy w szkole lub placówce
7. Dotychczas otrzymane nagrody
8. Ostatnia ocena pracy nauczyciela

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy Czarny Dunajec oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UZASADNIENIE
wniosku wed³ug kryteriów uwzglêdnionych w regulaminie:

Organ sporz¹dzaj¹cy wniosek
......................................
(miejscowoœæ i data)

.........................................
(pieczêæ i podpis)

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: B. A. Palenik

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: B. A. Palenik
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XII/123/2008
Rady Gminy Czary Dunajec
z dnia 1 lutego 2008 r.

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UCZNIÓW
UZDOLNIONYCH W GMINIE CZARNY DUNAJEC

I. Wstêp
W³aœciwe wspieranie rozwoju zdolnoœci i talentów dzieci
to jeden z najwa¿niejszych problemów edukacyjnych. Gmina
Czarny Dunajec pragnie realizowaæ strategie promocji dzieci
i m³odzie¿y najzdolniejszej. Promocja zdolnych uczniów daje
znakomite efekty edukacyjne, wychowawcze i motywacyjne.
Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym
mo¿liwe jest poprzez przyjêcie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
II. Cele
1. Stworzenie lokalnego, œrodowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów osi¹gaj¹cych dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.
2. Powstawaniu szkolnych programów rozwijania zainteresowañ i uzdolnieñ.
3. Obejmowanie patronatu nad imprezami organizowanymi
o charakterze ponad gminnym przez placówki oœwiatowe
z terenu Gminy Czarny Dunajec.
4. Przyznawanie nagród dla finalistów i laureatów konkursów
oraz najlepszych uczniów.
III. Korzystaj¹cy z programu
1. O wsparcie Gminy Czarny Dunajec mog¹ ubiegaæ siê uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Czarny Dunajec.
2. Wsparcie finansowe mo¿e byæ przyznane uczniom, którzy
w danym okresie uzyskali szczególne osi¹gniêcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach
sportowych lub konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub miêdzynarodowym.
3. Wsparcie finansowe mo¿e byæ przyznane uczniom klas IV-VI
szkó³ podstawowych i I-III gimnazjum, którzy w danym okresie uzyskali œredni¹ ocen 5,5.
IV. Warunki okreœlaj¹ce promowanie i nagradzanie uczniów
1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego sk³adaæ
mog¹:
a) dyrektorzy szkó³;
b) rady pedagogiczne b¹dŸ rady szkó³;
c) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
d) organizacje spo³eczne i samorz¹dowe.
2. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wed³ug ustalonego wzoru sk³ada siê w sekretariacie Urzêdu Gminy
Czarny Dunajec ul. Pi³sudskiego 2 w terminie do dnia
31 stycznia za I okres i do dnia 30 czerwca za II okres danego roku szkolnego.
2a. W 2008 roku przed³u¿a siê okres sk³adania wniosków
za pierwszy okres do koñca lutego 2008 roku.

Poz. 2437

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 winno byæ za³¹czone
zaœwiadczenie lub jego uwierzytelniona kopia potwierdzaj¹ce wykazanie siê szczególnymi osi¹gniêciami okreœlonymi w pkt III ust. 2 niniejszego programu.
5. Wsparcie finansowe mo¿na przyznaæ uczniowi, nie wczeœniej ni¿ po ukoñczeniu przez niego pierwszego roku nauki
w danym typie szko³y.
6. Wsparcie finansowe przyznawane jest przy uwzglêdnieniu osi¹gniêtych przez uczniów wyników za okres poprzedni jako œwiadczenie jednorazowe.
7. W danym roku szkolnym:
I okres obejmuje okres od 1 wrzeœnia do 31 stycznia,
II okres obejmuje okres od 1 lutego do 30 czerwca.
8. Wsparcie finansowe przyznawane jest w wysokoœci
od 100 z³ do 1000 z³ przy uwzglêdnieniu rangi olimpiady,
konkursu, turnieju lub zawodów sportowych, zajêtego miejsca, osobistej postawy ucznia, iloœci z³o¿onych wniosków
oraz wysokoœci œrodków pieniê¿nych przeznaczonych w bud¿ecie Gminy na ten cel.
9. Wsparcie finansowe wyp³acane jest jako œwiadczenie
jednorazowe za dany okres roku szkolnego w kasie Urzêdu Gminy (lub Gminnego Zespo³u Oœwiaty), nie póŸniej
ni¿ w ci¹gu 14 dni od daty rozstrzygniêcia wniosku
przez Komisjê.
10. O wysokoœci przyznanej nagrody ostatecznie decyduje Wójt
Gminy Czarny Dunajec.
V. Tryb pracy Komisji
1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego rozpatruje
oraz ustala wysokoœæ œwiadczenia stypendialnego Komisja
ds. Rozpatrywania Wniosków o Wsparcie Finansowe.
2. W sk³ad Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodz¹:
1) dwóch przedstawicieli Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia Rady Gminy Czarny Dunajec,
2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Czarny Dunajec,
3) Dyrektor ka¿dej ze szkó³, których uczniowie ubiegaj¹ siê
o wsparcie.
2. Sk³ad osobowy Komisji powo³uje zarz¹dzeniem Wójt Gminy
Czarny Dunajec.
3. Wójt Gminy zapewnia warunki niezbêdne do wykonywania
przez Komisjê powierzonych jej zadañ.
4. Wnioski o przyznanie wsparcia winny byæ rozpatrzone
przez Komisjê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od up³ywu
terminów okreœlonych w pkt IV ust. 2.
5. Rozstrzygniêcia Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku
i ustaleniu wysokoœci przyznanego stypendium wymagaj¹
pisemnego uzasadnienia.
6. Na realizacjê zadañ objêtych programem przeznacza siê
œrodki finansowe w kwotach zapisanych w bud¿ecie Gminy
Czarny Dunajec na 2008 rok.
VI. Postanowienia koñcowe
Wykaz nagrodzonych uczniów podlega podaniu do wiadomoœci publicznej w sposób przyjêty w danej szkole.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: B. A. Palenik
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§2

..............................................
(piecz¹tka szko³y)

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Czarny
Dunajec.
WNIOSEK
o przyznanie wsparcia finansowego
Dyrekcja ...............................................................................................
.................................................................................................................
wnosi o przyznanie wsparcia finansowego za okres ........ roku
szkolnego ............ /............ dla ucznia ................................................
(nazwisko i imiê)
Przedk³adam kserokopiê zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych
szczególne osi¹gniêcia ucznia, wynikaj¹ce z uczestnictwa w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim
lub krajowym promuj¹cych Gminê Czarny Dunajec:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
....................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)
Przewodnicz¹ca Rady Gminy: B. A. Palenik

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia publikacji.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy: B. A. Palenik

2439
Uchwa³a Nr XIV/141/2008
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/122/2008 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu wynagradzania, okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Czarny Dunajec.

2438
Uchwa³a Nr XIV/142/2008
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/123/2008 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2008 roku, w sprawie przyjêcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Czarny Dunajec.
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r.
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 137, poz. 1304 Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043 Nr 208, poz. 1532 oraz Nr 227, poz. 1638)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 72, poz. 1441, Nr 214, poz. 1808; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181,
poz. 1337 Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XII/123/2008 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 1 lutego 2008 roku zmienia siê zapis § 5 na "Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego".

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 3
i 7 w zwi¹zku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)
Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XII/122/2008 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 1 lutego 2008 roku dokonuje siê nastêpuj¹cych
zmian:
1. W § 2 pkt 10 wykreœla siê s³owa: "nie d³u¿ej ni¿ trzy tygodnie".
2. W § 18 pkt 5 wykreœla siê s³owa: "co do zasad".
3. W § 24 pkt 1 wykreœla siê s³owa: "szkodliwe".
4. W § 30 pkt 5 wykreœla siê s³owa: "nie wiêcej jednak ni¿ szeœæ
godzin tygodniowo".
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia publikacji.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy: B. A. Palenik
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Uchwa³a Nr XV/128/08
Rady Gminy Gromnik
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwa³a Nr XV/129/08
Rady Gminy Gromnik
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoœci jednego punktu dla celów okreœlenia
wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oœwiatowych Gminy Gromnik.

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoœci jednego punktu dla celów okreœlenia
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.), § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222
z póŸn. zm.) - Rada Gminy Gromnik uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego
(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm.) - Rada Gminy Gromnik
uchwala, co nastêpuje:

§1
§1
Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania okreœlone w tabeli miesiêcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych we wszystkich placówkach oœwiatowych - w kwocie 700 z³.
§2
Przyjmuje siê w porozumieniu z dyrektorami:
– Szkó³ Podstawowych w Brzozowej, Rzepienniku Marciszewskim, Gromniku,
– Gimnazjum Publicznego w Gromniku,
– Zespo³ów Szkó³ w Chojniku i Siemiechowie,
– Przedszkoli Publicznych w Gromniku i Siemiechowie
wartoœæ jednego punktu w wysokoœci 5 z³ bêd¹cego podstaw¹
do ustalenia miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oœwiatowych na terenie Gminy Gromnik.

Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania okreœlone w tabeli miesiêcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, Gminnym
Zak³adzie Komunalnym, Administracji Szkó³ i Przedszkoli Samorz¹dowych - w kwocie 750 z³.
§2
Przyjmuje siê w porozumieniu z kierownikiem Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, dyrektorem Gminnego Zak³adu
Komunalnego, kierownikiem Administracji Szkó³ i Przedszkoli
Samorz¹dowych wartoœæ jednego punktu w wysokoœci 5 z³
bêd¹cego podstaw¹ do ustalenia miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w wymienionych jednostkach organizacyjnych.
§3

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy oraz kierownikom jednostek, o których mowa w § 1 uchwa³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy oraz kierownikom jednostek, o których mowa w § 1 uchwa³y.
§4

§4
Traci moc uchwa³a Nr VI/28/03 Rady Gminy Gromnik z dnia
30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania oraz wartoœci jednego punktu
bêd¹cego podstaw¹ do ustalenia miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (zmiana uchwa³a Nr XXIX/
235/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku - Dz. Urz. Woj. Ma³op.
Nr 284, poz. 2011).

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeñ wyp³acanych
od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: C. Cudek

§5
2442
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeñ wyp³acanych
od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: C. Cudek

Uchwa³a Nr XV/136/08
Rady Gminy Gromnik
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia miejsc poboru ¿wiru z rzeki Bia³a Tarnowska w ramach powszechnego korzystania z wód.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z póŸn. zm.) - Rada Gminy Gromnik uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyznacza siê nastêpuj¹ce miejsca poboru ¿wiru z rzeki Bia³a
Tarnowska w ramach powszechnego korzystania z wód:
1) w miejscowoœci Gromnik w rejonie prawego brzegu rzeki
Bia³a Tarnowska w km 42 + 100 dzia³ka Nr 301/6,
2) w miejscowoœci Gromnik - Golanka w rejonie lewego brzegu rzeki Bia³a Tarnowska w km 40 + 000 dzia³ka Nr 301/6,
3) w miejscowoœci Chojnik w rejonie lewego brzegu rzeki Bia³a Tarnowska w km 37 + 200 dzia³ka Nr 301/6.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: C. Cudek
2443
Uchwa³a Nr XV/137/2008
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/97/2007 Rady Miasta Jordanowa z dnia 19 listopada 2007 r. sprawie okreœlenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu Gminy Miejskiej Jordanów za us³ugi
wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.

Poz. 2442, 2443, 2444

skiej Jordanów w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych:
1) Op³ata za usuwanie i wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ osób
fizycznych ustalana rycza³towo wynosi:
– ka¿da iloœæ odpadów komunalnych sk³adowanych w workach lub pojemnikach o pojemnoœci do 120 litrów - 3,50 z³
brutto miesiêcznie od osoby "zamieszka³ej" w posesji,
dla rodzin licz¹cych mniej ni¿ 5 osób,
– ka¿da iloœæ odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o pojemnoœci do 120 litrów - 3,00 z³ brutto miesiêcznie od osoby "zamieszka³ej" w posesji, dla rodzin licz¹cych wiêcej ni¿ 4 osoby, z zastrze¿eniem, ¿e kwota nale¿noœci nie mo¿e przekroczyæ 18,00 z³ brutto.
Przez osoby "zamieszka³e" w posesji nale¿y rozumieæ osoby
korzystaj¹ce, ca³odobowo, czêœciej ni¿ 3 razy w tygodniu
z lokali mieszkalnych na terenie posesji.
Liczbê osób "zamieszka³ych" ustala siê na podstawie oœwiadczenia w³aœciciela nieruchomoœci, z³o¿onego w trybie
art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
2) Op³ata za usuwanie i wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ:
a) osób fizycznych ustalana od worka lub pojemnika wynosi:
– worek o pojemnoœci 110 l - 8,00 z³ netto,
– pojemnik o pojemnoœci 110 litrów - 8,00 z³ netto,
b) osób prawnych i z lokali u¿ytkowych wynosi:
– worek na odpady komunalne o pojemnoœci 110 l - 8,00 z³
netto,
– pojemnik o pojemnoœci 110 litrów - 8,00 z³ netto,
– pojemnik o pojemnoœci 1100 litrów - 80,00 z³ netto.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Jordanowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), art. 9 Ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050
ze zm.) w zwi¹zku z § 1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
6 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 723) zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie op³at za korzystanie ze œrodowiska - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XI/97/2007 Rady Miasta Jordanowa z dnia
19 listopada 2007 r. sprawie okreœlenia górnych stawek op³at
ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu Gminy
Miejskiej Jordanów za us³ugi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
i w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, dokonuje siê zmianê zapisu § 1,
który po zmianie otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala górne stawki op³at ponoszonych przez w³aœcicieli
nieruchomoœci za us³ugi œwiadczone na terenie Gminy Miej-

2444
Uchwa³a Nr XV/138/2008
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulic.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy ulicom, bêd¹cym drogami
publicznymi, po³o¿onymi na terenie Miasta Jordanowa:
1) droga gminna nr 5362 (w rejonie ul. Batalionów Ch³opskich)
na odcinku od drogi nr 5292 do dzia³ek: nr 1923 po lewej
stronie drogi i nr 1942/1 po prawej stronie drogi - otrzymuje
nazwê ulicy Babiogórska,
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2) droga gminna nr 5292 (w rejonie ul. Batalionów Ch³opskich)
na odcinku od mostu na potoku Str¹cze do by³ego wysypiska œmieci - otrzymuje nazwê ulicy Skotnica,
3) droga gminna nr 5369 (w rejonie ul. Batalionów Ch³opskich)
na odcinku od drogi nr 5292 do dzia³ek: nr 1791 po prawej
stronie drogi i nr 1789 po lewej stronie drogi - otrzymuje
nazwê ulicy S³oneczna,
4) droga gminna nr 5533 (w rejonie ul. Œw. Anny) na odcinku
od skrzy¿owania z ul. Kolejow¹, oznaczonej nr 5538 do dzia³ek: nr 3742 po lewej stronie drogi i nr 3733/1 po prawej
stronie drogi - otrzymuje nazwê ulicy Jana Paw³a II,
5) droga gminna nr 3355/2 (w rejonie ul. Mickiewicza) na odcinku od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do dzia³ki 3355/1 otrzymuje nazwê ulicy Zacisze.
§2
Szczegó³owe po³o¿enie ulic wymienionych w § 1 oraz nadawane im nazwy przedstawiaj¹ mapy stanowi¹ce za³¹czniki
od Nr 1 - 5 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo

Poz. 2444
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/138/2008
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

1
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Poz. 2444

2

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo
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Poz. 2444
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/138/2008
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

1
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Poz. 2444

2

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo
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Poz. 2444
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XV/138/2008
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

1
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Poz. 2444

2
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Poz. 2444
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Poz. 2444

4

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo

1
2

1

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XV/138/2008
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
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Poz. 2444
Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo
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Poz. 2444
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XV/138/2008
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
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2

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo
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2445
Uchwa³a Nr XV/140/2008
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXI/221/2005 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
op³aty targowej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 19 pkt 1 i 2
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm.) - Rada Miasta
Jordanowa uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXI/221/2005 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej w § 2 ust. 1 - dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
"3) Pana Andrzeja Bia³onia".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 czerwca 2008 roku.

Poz. 2445, 2446, 2447

2) odpady sta³e segregowane:
a) od gospodarstwa domowego licz¹cego:
– jedn¹ osobê - 3,50 z³ brutto miesiêcznie,
– dwie osoby i wiêcej - 7 z³ brutto miesiêcznie,
b) od domów letniskowych - 5 z³ brutto miesiêcznie.
§2
Ustala siê górne stawki op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od pozosta³ych w³aœcicieli nieruchomoœci œwiadczone przez Gminny Zak³ad Bud¿etowy w Lanckoronie oraz przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie Wójta na œwiadczenie w/w us³ug w wysokoœci 46 z³ brutto za 1 m3.
§3
Nale¿noœæ za odbiór odpadów komunalnych sta³ych pobiera i egzekwuje Gminny Zak³ad Bud¿etowy w Lanckoronie
lub przedsiêbiorca posiadaj¹cy odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy na podstawie umowy zawartej z w³aœcicielem nieruchomoœci.
§4
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a Nr XX/123/2004 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 paŸdziernika 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
z terenu Gminy Lanckorona.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lanckorona.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Pudo
§6
2446
Uchwa³a Nr XVII/111/08
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póŸn. zm.) Rada
Gminy w Lanckoronie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê górne stawki op³at rycza³towych za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od osób fizycznych,
œwiadczone przez Gminny Zak³ad Bud¿etowy w Lanckoronie
oraz przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie Wójta
na œwiadczenie w/w us³ug:
1) odpady komunalne sta³e niesegregowane:
a) od gospodarstwa domowego licz¹cego:
– jedn¹ osobê - 6 z³ brutto miesiêcznie,
– dwie osoby i wiêcej - 12 z³ brutto miesiêcznie,
b) od domów letniskowych - 10 z³ brutto miesiêcznie,

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ od dnia 1 lipca 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Chor¹¿y
2447
Uchwa³a Nr XV/100/2008
Rady Gminy Limanowa
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc poboru ¿wiru w ramach
powszechnego korzystania z wód.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 34 ust. 4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75,
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poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,
Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449) - uchwala siê, co nastêpuje:

Poz. 2447, 2448, 2449, 2450
§2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Prezydentowi Miasta Oœwiêcim.
§3

§1
Po uzyskaniu zgody w³aœciciela wody - Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie, wyznacza siê miejsca wydobywania ¿wiru w ramach powszechnego korzystania z wód,
w nastêpuj¹cych miejscach na terenie Gminy Limanowa:
a) na rzecze £ososinie w km 31+000-31+150 (w obrêbie k³adki) w miejscowoœci M³ynne - S³omiana z odsypiska na lewym brzegu;
b) na rzece £ososinie w km 31+800-31+920 (powy¿ej ujœcia
potoku Sowlina) w miejscowoœci £ososina Górna z odsypiska na lewym brzegu.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka

2449
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Limanowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywnie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Uchwa³a Nr V/70/08
Rady Gminy w Pa³ecznicy
z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr V/21/2006 Rady Gminy
Pa³ecznica z dnia 28.02.2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) Rada Gminy Pa³ecznica uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy
§1
2448

Uchyla siê uchwa³ê Nr V/21/2006 Rady Gminy Pa³ecznica
z dnia 28.02.2007 r. w sprawie za³o¿enia Zespo³u Szkó³ Nr 1
w Pa³ecznicy.

Uchwa³a Nr XXIX/282/08
Rady Miasta Oœwiêcim
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

§2

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/101/03 Rady Miasta
Oœwiêcim z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pa³ecznica.
§3

Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z póŸn. zm.) - Rada
Miasta Oœwiêcim postanawia:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: G. W¹dek

§1
2450
Zmieniæ uchwa³ê Nr VII/101/03 Rady Miasta Oœwiêcim z dnia
23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie
miasta Oœwiêcim miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych w nastêpuj¹cy sposób:
§ 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) w budynkach, w których znajduj¹ siê siedziby:
zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej, organów œcigania,
wymiaru sprawiedliwoœci, urzêdów administracji publicznej,
stowarzyszeñ lub klubów wzajemnej pomocy osób uzale¿nionych od alkoholu
– za wyj¹tkiem fizycznie wyodrêbnionych, samodzielnych lokali w takich budynkach, wyposa¿onych w oddzielne, samodzielne wejœcie do budynku.

Uchwa³a Nr V/72/08
Rady Gminy w Pa³ecznicy
z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej w Winiarach.
Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h, pkt 15, art. 40 ust. 1, 2
oraz art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz art. 59 ust. 1, 2 w zwi¹zku z art. 5c pkt 1 Ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z póŸn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 Ustawy
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z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty Rada Gminy w Pa³ecznicy uchwala,
co nastêpuje:
§1

Poz. 2450, 2451, 2452
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: G. W¹dek

Z dniem 31 sierpnia 2008 roku dokonuje siê likwidacji Szko³y
Podstawowej w Winiarach.
2452
§2
1. Uczniowie zlikwidowanej szko³y kontynuuj¹ naukê w Szkole
Podstawowej w Pa³ecznicy zgodnie z obwodem ustalonym
odrêbn¹ uchwa³¹.
2. Dokumentacja zlikwidowanej Szko³y z wy³¹czeniem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostaje przekazana Ma³opolskiemu Kuratorowi Oœwiaty, zostaje przekazana Wójtowi Gminy Pa³ecznica.
3. Mienie znajduj¹ce siê w u¿ytkowaniu Szko³y Podstawowej
w Winiarach przekazuje siê w u¿ytkowanie Gimnazjum w Winiarach oraz Szko³y Podstawowej w Pa³ecznicy.

Uchwa³a Nr XVII/97/08
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli z oddzia³ami
"zerowymi", szkó³ podstawowych, oddzia³ów przedszkolnych i gimnazjów oraz okreœlenia granic ich obwodów,
maj¹cych siedzibê na obszarze gminy Stryszawa.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pa³ecznica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 4
Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Ustala siê plan sieci przedszkoli z oddzia³ami "zerowymi",
oraz granice ich obwodów, prowadzonych przez Gminê Stryszawa:
1) Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych w Krzeszowie - Przedszkole
w Krzeszowie.
Do obwodu przedszkola nale¿y: wieœ Krzeszów od numeru
1 - 320 i od numeru 357 - 366.
2) Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach - Przedszkole
w Lachowicach.
Do obwodu przedszkola nale¿y: wieœ Lachowice w ca³oœci
z wyj¹tkiem przysió³ka Podgronie od numeru 358-370.
3) Przedszkole Samorz¹dowe w Stryszawie.
Do obwodu przedszkola nale¿y czêœæ wsi Stryszawa od nr 1
- 369 oraz od numeru 689 - 821a, czêœæ wsi Krzeszów od numeru 321-356.

§3

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: G. W¹dek

2451
Uchwa³a Nr V/85/08
Rady Gminy w Pa³ecznicy
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie utraty mocy obowi¹zuj¹cej uchwa³y Rady Gminy Pa³ecznica Nr V/72/08 z dnia 24.01.2008 r. w sprawie
likwidacji Szko³y Podstawowej w Winiarach.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) Rada Gminy w Pa³ecznicy uchwala, co nastêpuje:
§1
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Pa³ecznicy Nr V/72/08
z dnia 24.01.2008 r. w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej
w Winiarach.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pa³ecznica.

§2
Ustala siê plan sieci szkó³ podstawowych oraz granice ich
obwodów, prowadzonych przez Gminê Stryszawa:
1) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Stryszawie im. Ks. Henryka Znamirowskiego
Do obwodu szko³y nale¿y: czêœæ wsi Stryszawa od nr 1 - 369
oraz od numeru 689 - 821a, czêœæ wsi Krzeszów od numeru
321-356;
2) Szko³a Podstawowa Nr 3 w Stryszawie im. Lecha Wa³êsy
Do obwodu szko³y nale¿y czêœæ wsi Stryszawa od nr 370 592 i od nr 632-634;
3) Szko³a Podstawowa w Kukowie im. Jana Kasprowicza
Do obwodu szko³y nale¿¹ wsie: Kuków w ca³oœci,Targoszów
w ca³oœci;
4) Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach - Szko³a Podstawowa w Lachowicach im. Adama Mickiewicza
Do obwodu szko³y nale¿y wieœ Lachowice z wyj¹tkiem domów od numeru 358 - 370 (przysió³ek Podgronie);
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5) Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych w Krzeszowie - Szko³a Podstawowa w Krzeszowie im. Franciszka Nowickiego
Do obwodu szko³y nale¿y wieœ Krzeszów od numeru 1 - 320
i od numeru 357-366;
6) Szko³a Podstawowa w Kurowie im. Marii Konopnickiej
Do obwodu szko³y nale¿y wieœ: Kurów w ca³oœci, wieœ Hucisko w ca³oœci, wieœ Pewelka w ca³oœci, oraz czêœæ wsi Lachowice od numeru 358 -370.
§3
Ustala siê plan sieci oddzia³ów przedszkolnych "zerowych"
przy szko³ach podstawowych oraz granice ich obwodów, prowadzonych przez gminê Stryszawa.
1) Oddzia³ Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Stryszawie im. Lecha Wa³êsy
Do obwodu oddzia³u nale¿y czêœæ wsi Stryszawa od nr 370
- 592 i od nr 632-634;
2) Oddzia³ Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kukowie
im. Jana Kasprowicza
Do obwodu oddzia³u nale¿¹ wsie: Kuków w ca³oœci, Targoszów w ca³oœci;
3) Oddzia³ Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kurowie
im. Marii Konopnickiej
Do obwodu oddzia³u nale¿y wieœ: Kurów w ca³oœci, wieœ
Hucisko w ca³oœci, wieœ Pewelka w ca³oœci, oraz czêœæ wsi
Lachowice od numeru 358 -370.

Poz. 2452, 2453, 2454
2453
Uchwa³a Nr XXI/138/2008
Rady Gminy Zawoja
z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie pozbawienia drogi Skawica Limów kategorii
drogi gminnej.
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), po rozpoznaniu wniosku Starosty Powiatowego w Suchej Beskidzkiej Rada Gminy Zawoja uchwala, co nastêpuje:
§1
Pozbawiæ drogê Skawica Limów, zaliczon¹ do kategorii gminnej Gminy Zawoja tej kategorii drogi wobec przeniesienia jej
do kategorii drogi powiatowej powiatu Sucha Beskidzka.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Wójtowi Gminy Zawoja.
§3

§4
Ustala siê plan sieci gimnazjów, oraz granice ich obwodów,
prowadzonych przez Gminê Stryszawa.
1) Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie im. Tadeusza Koœciuszki
Do obwodu gimnazjum nale¿¹: wieœ Stryszawa w ca³oœci,
czêœæ wsi Krzeszów od numeru 321-356;
2) Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach
Do obwodu gimnazjum nale¿¹: wieœ Lachowice w ca³oœci,
wieœ Kurów w ca³oœci, wieœ Pewelka w ca³oœci, wieœ Hucisko w ca³oœci;
3) Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych w Krzeszowie - Gimnazjum
Nr 3 w Krzeszowie im. Kazimierza Pu³awskiego.
Do obwodu gimnazjum nale¿¹: wieœ Krzeszów do numeru
1 - 320 i od numeru 357 -366, wieœ Targoszów w ca³oœci,
wieœ Kuków w ca³oœci.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Chowania

2454
Uchwa³a Nr XIV/105/08
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stryszawa.
§6
Trac¹ moc uchwa³y: uchwa³a Rady Gminy Stryszawa Nr V/
40/99 z dnia 19 lutego 1999 roku w sprawie okreœlenia obwodów publicznych Gimnazjów i ich siedzib w Gminie Stryszawa
oraz uchwa³a Nr V/45/99 z dnia 19 lutego 1999 roku w sprawie
okreœlenia obwodów Szkó³ Podstawowych na terenie Gminy
Stryszawa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obwi¹zuj¹c¹ od 1 wrzeœnia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Hadka

w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Œleszowicach poprzez likwidacjê jej Filii w Tarnawie Górnej.
Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h pkt 15, art. 40 ust. 1, 2
oraz art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz art. 59 ust. 1, 2 w zwi¹zku z art. 5c pkt 1 Ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm.) oraz art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty, Rada Gminy Zembrzyce uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2008 r. dokonuje siê przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej w Œleszowicach poprzez likwidacjê jej Filii w Tarnawie Górnej.
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§2
1. Uczniowie zlikwidowanej Szko³y - Filii kontynuuj¹ naukê
w Szkole Podstawowej w Œleszowicach.
2. Dokumentacja zlikwidowanej Szko³y - Filii zostaje przekazana Szkole Podstawowej w Œleszowicach.
§3
1. Mienie ruchome, znajduj¹ce siê na stanie likwidowanej Szko³y - Filii, zostanie rozdysponowane zgodnie z zarz¹dzeniem
Wójta Gminy Zembrzyce.
2. Mienie nieruchome, na które sk³ada siê: budynek likwidowanej Szko³y i dzia³ki nr 709/1, 709/2, 709/3, 711/1, 2167
o powierzchni 0,4215 ha przeznacza siê na mienie komunalne Gminy Zembrzyce.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III-XVII-129/2001 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie stopniowego przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Tarnawie Górnej w Szko³ê
Filialn¹, podporz¹dkowan¹ organizacyjnie Szkole Podstawowej w Œleszowicach.

Poz. 2454, 2455, 2456

1) Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zembrzycach im. K. P. Tetmajera,
2) Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tarnawie
Dolnej im. Marii Konopnickiej,
3) Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Œleszowicach im. Dywizjonu 303,
4) Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Marcówce
im. Bohaterów Westerplatte.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XIII-101/2004 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci
oddzia³ów przedszkolnych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzeœnia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a
2456

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 31 sierpnia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a

2455
Uchwa³a Nr XIV/106/08
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Zembrzyce.
Na podstawie art. 14a Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)
Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹c¹ sieæ publicznych przedszkoli:
1) Przedszkole w Zembrzycach.
§2
Ustala siê nastêpuj¹c¹ sieæ oddzia³ów przedszkolnych rocznego przygotowania przedszkolnego w szko³ach podstawowych:

Uchwa³a Nr XIV/107/08
Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina Zembrzyce.
Na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty Rada Gminy Zembrzyce uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹c¹ sieæ szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, okreœlaj¹c jednoczeœnie ich obwody:
1) Szko³a Podstawowa w Zembrzycach im. K. P.Tetmajera z siedzib¹ w Zembrzycach nr 490 obejmuje swym obwodem so³ectwo Zembrzyce,
2) Szko³a Podstawowa w Tarnawie Dolnej im. Marii Konopnickiej z siedzib¹ w Tarnawie Dolnej nr 272 obejmuje swym
obwodem so³ectwo Tarnawa Dolna,
3) Szko³a Podstawowa w Marcówce im Bohaterów Westerplatte z siedzib¹ w Marcówce nr 120 obejmuje swym obwodem so³ectwo Marcówka,
4) Szko³a Podstawowa w Œleszowicach im. Dywizjonu 303 z siedzib¹ w Œleszowicach nr 166a obejmuje swym obwodem
so³ectwo Œleszowice i so³ectwo Tarnawa Górna,
5) Gimnazjum w Zembrzycach z siedzib¹ w Zembrzycach nr 490
obejmuje swym obwodem so³ectwo Zembrzyce i so³ectwo
Marcówka,
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6) Gimnazjum w Tarnawie Dolnej z siedzib¹ w Tarnawie Dolne
nr 272 obejmuje swym obwodem so³ectwo Tarnawa Dolna,
so³ectwo Œleszowice i so³ectwo Tarnawa Górna.
§2

Poz. 2456, 2457
§4

Bannerem jest p³at tkaniny o proporcjach 1 : 4 dzielony
w s³up (pionowo) w proporcjach 1 : 3 : 1 o barwach: czerwone
skrajne w¹skie pasy, a na szerokim ¿ó³tym pasie na 1/3 wysokoœci herb Gminy Zembrzyce.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§5
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/VI/45/99 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szkó³
Podstawowych w Gminie Zembrzyce.

Pieczêci¹ Gminy Zembrzyce jest: Ko³o o œrednicy 36 mm.
W otoku napis "GMINA ZEMBRZYCE", miedzy napisem "GMINA" i "ZEMBRZYCE" dwie konturowe szeœciopromienne
gwiazdki. W œrodku liniowego ko³a (pieczêci) god³o z herbu
Gminy Zembrzyce.

§4
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzeœnia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a
2457
Uchwa³a Nr XIV/112/08
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

1. Herb, flaga, banner i pieczêæ Gminy okreœlone w § 2, 3, 4 i 5
niniejszej uchwa³y s¹ znakami prawnie chronionymi.
2. Rozpowszechnianie z wy³¹czeniem publikacji naukowych,
popularnonaukowych i s³u¿¹cych celom promocji Gminy
oraz u¿ywanie herbu, flagi, banneru i pieczêci Gminy Zembrzyce wymaga zgody Wójta Gminy Zembrzyce.
3. Zasady i okolicznoœci u¿ywania herbu, flagi, banneru i pieczêci Gminy Zembrzyce, stanowi za³¹cznik Nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
§7

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczêci
Gminy Zembrzyce oraz zasad i warunków u¿ywania herbu, flagi banneru i pieczêci Gminy Zembrzyce.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zembrzyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31,
poz. 130 z póŸn. zm.), po zasiêgniêciu opinii Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§1
Ustanawia siê dla Gminy Zembrzyce:
1) herb, wed³ug opisu w § 2 i wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1,
2) flagê zgodnie z opisem w § 3 i wzorem okreœlonym w za³¹czniku Nr 2,
3) banner zgodnie z opisem w § 4 i wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3,
3) pieczêæ herbow¹ opisan¹ w § 5 i wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 4.
§2
Herbem Gminy Zembrzyce jest: W polu czerwonym herb
Kocierza (w s³up srebrna rogacizna rozdarta i przekrzy¿owana), po lewej runo srebrne, a miêdzy nimi z³oty ostrzew w s³up
z piêcioma sêkami, nad nim krzy¿ maltañski srebrny.
§3
Flag¹ Gminy Zembrzyce jest: p³at tkaniny o proporcach
8 : 5 dzielony w pas (poziomo) w proporcjach 1 : 3 : 1 o barwach: czerwone skrajne w¹skie pasy, a na szerokim ¿ó³tym
pasie herb Gminy Zembrzyce.

§8

Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV-112/08
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
PROJEKT HERBU GMINY ZEMBRZYCE
WERSJA 1
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Poz. 2457
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIV-112/08
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

PROJEKT BANNERU GMINY ZEMBRZYCE
WERSJA 1A
Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIV-112/08
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
PROJEKT FLAGI GMINY ZEMBRZYCE
WERSJA 1A

Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XIV-112/08
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
PROJEKT PIECZÊCI GMINY ZEMBRZYCE
WERSJA 1A

Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a

Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XIV-112/08
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Poz. 2457
§7

Banner powinien byæ eksponowany w gabinecie Wójta
Gminy i w sali posiedzeñ Rady Gminy.
§8

Zasady i okolicznoœci u¿ywania herbu,
flagi banneru i pieczêci Gminy Zembrzyce

1. Wizerunek herbu Gminy oraz flagi mog¹ byæ u¿ywane
przez inne podmioty do celów komercyjnych pod warunkiem
uzyskania zgody Wójta Gminy Zembrzyce.
2. Wójt prowadzi ewidencjê podmiotów, którym wyrazi³ zgodê
na u¿ywanie herbu Gminy.

§1
Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a
Herb jest g³ównym elementem pieczêci oraz pozosta³ych
symboli samorz¹dowych: flagi, banneru, chor¹gwi, sztandaru,
proporca i ³añcucha Wójta.
§2
Herb i pozosta³e symbole samorz¹dowe Gminy Zembrzyce mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie w sposób zapewniaj¹cy im
nale¿yt¹ czeœæ i szacunek oraz presti¿ i powagê przewidzian¹
prawem dla insygniów w³adzy.
§3
1. Herbu Gminy Zembrzyce u¿ywaj¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Urz¹d Gminy,
4) jednostki organizacyjne Gminy oraz Ochotnicze Stra¿e Po¿arne do celów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ statutowych.
§4
Herb Gminy jako symbol i znak to¿samoœci mo¿e byæ
umieszczany:
1) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeñ
organów Gminy, jej jednostek organizacyjnych;
2) w sali œlubów;
3) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materia³ach promocyjnych wydawanych przez Wójta Gminy
oraz za jego zgod¹;
4) na blankietach korespondencyjnych i wizytówkach Rady
Gminy Zembrzyce;
5) w publikacjach i biuletynach samorz¹dowych oraz na oficjalnych stronach internetowych;
6) na tablicach pami¹tkowych fundowanych przez w³adze
Gminy;
7) na urzêdowych s³upach i tablicach usytuowanych w Gminie;
8) w innych miejscach za zgod¹ Wójta Gminy.
§5
W czasie œwi¹t narodowych flagê podnosi siê obok flagi
pañstwowej, wojewódzkiej, powiatowej zgodnie z zasadami
okreœlonymi w stosownych przepisach. Dotyczy to budynku
bêd¹cego siedzib¹ w³adz gminnych, jednostek organizacyjnych
i stra¿y w Gminie.
§6
Flaga mo¿e byæ u¿ywana podczas uroczystoœci gminnych,
powiatowych i wojewódzkich.
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