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2755

Uchwa³a Nr 160/XV/2008
Rady Powiatu Nowos¹deckiego

z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska M³odzie¿owe-
go w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica
w Grybowie.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 i art. 12, pkt 8
ppkt i Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiato-
wym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.) w zwi¹z-
ku z art. 5c, pkt 1 oraz art. 159 ust. 1, 2 i 5 Ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t. j. Dz. U. z 1996 r.,
Nr 67, poz. 329 z póŸn. zm.) art. 21 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.), Rada Powiatu Nowos¹deckiego
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 31 marca 2008 r. likwiduje siê Szkolne Schroni-
sko M³odzie¿owe - sezonowe w Grybowie, ul. Tadeusza Ko-
œciuszki 18.

§ 2

Mienie likwidowanego Szkolnego Schroniska M³odzie¿o-
wego przejmie Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Sta-
szica w Grybowie.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu No-
wos¹deckiego.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: S. Wanatowicz

2756

Uchwa³a Nr XIV/103/2008
Rady Gminy Lipnica Wielka

z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ sta-
wek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków: funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wyna-
grodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych
zastêpstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku
mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego w roku 2008.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 1 i art. 42 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. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 w zwi¹zku z art. 91d
pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.), Rada Gminy Lipnica
Wielka uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek i szcze-
gó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funk-
cyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, na-
gród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowe-
go oraz dodatku motywacyjnego w roku 2008 - w brzmieniu
okreœlonym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr III/14/2006 Rady Gminy w Lipnicy
Wielkiej z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie "ustalenia Regu-
laminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za
wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, nagród ze spe-
cjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz do-
datku motywacyjnego w roku 2007".

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza  siê Wójtowi Gminy Lipnica
Wielka.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Gawe³da
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/103/2008
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 28 marca 2008 r.

Regulamin
okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego,
za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za

godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych
zastêpstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród,

dodatku mieszkaniowego oraz dodatku
motywacyjnego w roku 2008.

Rozdzia³ I

Postanowienia wstêpne

§ 1

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okre-
œlenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê albo

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych dla których organem pro-
wadz¹cym jest Gmina Lipnica Wielka,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez rozumieæ dy-
rektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y
od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,

4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y

przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela,

6) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181,
z 2006 r. Nr 43, poz. 293 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 372).

7) regulaminie - nale¿y przez to rozumieæ regulamin okreœlaj¹-
cy wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wys³ugê lat, za wa-
runki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw, nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku mo-
tywacyjnego w roku 2007.

8) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.),

9) organie prowadz¹cym szko³ê - rozumie siê przez to Gminê
Lipnica Wielka.

Rozdzia³ II

Dodatek funkcyjny

§ 2

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierowni-
cze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:
1) dyrektorowi - w wysokoœci: 600,00 z³ - 1.400,00 z³,
2) wicedyrektorowi - w wysokoœci: 400,00 z³ - 1.000,00 z³.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym
powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2,
uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê uczniów i oddzia³ów,
z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska,
liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko-
³y oraz warunki lokalowe, œrodowiskowe i spo³eczne, w ja-
kich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora Zespo³u Szkó³ - Wójt Gminy, a
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w § 2 ust. 1

pkt 2 - dyrektor Zespo³u Szkó³.

§ 3

1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz zajêcia
przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi któ-
remu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w klasach licz¹cych do 20 uczniów

- 50,00 z³,
2) wychowawstwo w klasach licz¹cych powy¿ej 20 uczniów

- 60,00 z³,
3) wychowawstwo w klasach gimnazjalnych - 80,00 z³,
4) funkcjê opiekuna sta¿u - 40,00 z³.

2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 1
ustala dyrektor szko³y.

§ 4

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 2
oraz w § 3, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastê-
puj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji,
a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹-
ca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 2 oraz w § 3, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okre-
sach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wy-
chowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprze-
stanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca -
od tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w § 3 ust. 1.

4. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opiekuna
sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i powie-
rzon¹ dane nauczycielowi.

5. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje za
ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od wy-
miaru czasu pracy nauczyciela.

6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

Rozdzia³ III

Dodatek za wys³ugê lat

§ 5

1. Wysokoœæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela pra-
wa do dodatku za wys³ugê lat okreœlaj¹ przepisy art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112
ze zm.) oraz § 7 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

Poz. 2756
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cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

2. Dodatek za wys³ugê przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowe-

go nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego do-
datku, 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 mie-
si¹ca,

3) dodatek za wys³ugê lat przys³uguje w pe³nej wysokoœci
tak¿e w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla
poratowania zdrowia oraz za dni nieobecnoœci w pracy
wskutek choroby b¹dŸ sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczy-
ciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.

§ 6

Dodatek za wys³ugê wyp³aca siê z góry w terminach wy-
p³at wynagrodzenia.

Rozdzia³ IV

Dodatki za warunki pracy

§ 7

1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek w wysokoœci 10% - 20%
wynagrodzenia zasadniczego, za pracê w warunkach trud-
nych lub uci¹¿liwych, okreœlonych w przepisach § 8 i § 9 roz-
porz¹dzenia, przy czym:
1) z tytu³u zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi

i m³odzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim -
15 % wynagrodzenia zasadniczego,

2) z tytu³u zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjal-
nych przedszkolach (oddzia³ach), szko³ach (oddzia³ach)
specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego naucza-
nia dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalne-
go - 10% wynagrodzenia zasadniczego,

3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach pod-
stawowych - od 10% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

4) z tytu³u prowadzenia zajêæ przez nauczycieli szkó³ (oddzia-
³ów) specjalnych w oddziale lub grupie wychowawczej z upo-
œledzonymi umys³owo w stopniu lekkim, w których znajduje
siê co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wy-
mienionym w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów
oceny niepe³nosprawnoœci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia
oraz w § 32 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nospraw-
noœci, a w przypadku gdy w takim oddziale lub grupie wy-
chowawczej znajduje siê dziecko upoœledzone umys³owo
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem
¿e zajêcia dydaktyczne s¹ prowadzone wed³ug odrêbnego
programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole
specjalnej, a zajêcia wychowawcze - wed³ug odrêbnego pro-
gramu wychowawczego opracowanego przez wychowaw-
cê - 15% wynagrodzenia zasadniczego,

2. Wysokoœæ dodatku o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 regula-
minu uzale¿niona jest od rodzaju prowadzonych zajêæ i przy-
znaje go dyrektor szko³y.

§ 8

1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie faktyczne-
go wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz
w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wy-
nagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

2. Je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych lub uci¹¿liwych wa-
runkach tylko czêœæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub jest za-
trudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ, dodatek wyp³aca
siê proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin w tych
warunkach.

3. Wysokoœæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem za-
sad, o których mowa w § 7, ustala dla nauczyciela dyrektor,
a dla dyrektora - Wójt Gminy

4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw

§ 9

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarowo oraz
godzinê doraŸnego zastêpstwa nauczyciela dla nauczycieli
realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza
siê, dziel¹c odpowiedni¹ minimaln¹ stawkê wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela wynikaj¹c¹ z rozporz¹dzenia, przez
miesiêczn¹ liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia ty-
godniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 - z za-
okr¹gleniem 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.

2. Godziny doraŸnych zastêpstw nale¿y w pierwszej kolejnoœci
przydzielaæ nauczycielom posiadaj¹cym kwalifikacje do pro-
wadzenia tych zajêæ.

§ 10

Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach w któ-
rych nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie zak³adu pracy, a w szczególnoœci w zwi¹zku:
a) wyjazdu dzieci na jednodniowe wycieczki lub imprezy,
b) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie

d³u¿ej ni¿ jeden tydzieñ,
c) delegacj¹ s³u¿bow¹ nauczyciela,
d) z brakiem zajêæ dydaktycznych z okazji Dnia Komisji Eduka-

cji Narodowej,
e) ze zwolnieniem nauczyciela do wykonywania doraŸnych

czynnoœci zwi¹zkowych
- traktuje siê jako godziny faktycznie przepracowane.

§ 11

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielo-
ne w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu:
a) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
b) rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz

dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy,
c) urlopów okolicznoœciowych nauczyciela,
d) wyjazdu dzieci i m³odzie¿y na wycieczki trwaj¹ce d³u¿ej ni¿

jeden dzieñ,
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§ 12

Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie otrzy-
muj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne
wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak za godzi-
nê ponadwymiarow¹.

§ 13

Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwio-
nej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wol-
ne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczy-
naj¹ lub koñcz¹ siê w œrodku tygodnia, - za podstawê ustale-
nia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹z-
kowy tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela pomniej-
szony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, je¿eli dla nauczyciela
ustalono 4 dniowy tydzieñ pracy), za ka¿dy ustawowo wol-
ny dzieñ pracy.

§ 14

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raŸnych zastêpstw wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.

Rozdzia³ VI

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 15

1. Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanych œrodków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocz-
nym planie finansowym szko³y, z tym ¿e:
1) 80 % œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dy-

rektora,
2) 20 % œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody orga-

nu prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter

uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione
jest w szczególnoœci od:
1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy,
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkol-

nym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku
motywacyjnego przez co najmniej szeœæ miesiêcy,

3) legitymowania siê osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuñczej.

3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor

szko³y po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej,
2) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - Wójt Gminy

na wniosek dyrektora Zespo³u Szkó³, po zasiêgniêciu opi-
nii organizacji zwi¹zkowej.

§ 16

1. Nagrody, o których mowa w § 15, s¹ przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, a tak¿e w trakcie roku szkolnego.

2. Wysokoœæ nagrody Wójta Gminy nie mo¿e przekraczaæ
1.000,00 z³.

3. Wysokoœæ nagrody dyrektora szko³y nie mo¿e przekraczaæ
700,00 z³.

Rozdzia³  VII

Dodatek mieszkaniowy

§ 17

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿
po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Lipnicy Wielkiej i po-
siadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego sta-
nowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w za-
le¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczycie-
la, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - w wysokoœci 60,00 z³,
2) przy dwóch osobach w rodzinie - w wysokoœci 70,00 z³,
3) przy trzech osobach w rodzinie - w wysokoœci 85,00 z³,
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie - w wysokoœci

100,00 z³,
3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku

mieszkaniowego zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego Ÿród³a dochodów

lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzy-

maniu nauczyciela,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela

i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej
albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñcze-
nia 21 roku ¿ycia,

4) 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,

5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego Ÿró-
d³a dochodów.

4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których
mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obo-
wi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y, a dy-
rektor szko³y otrzymuj¹cy dodatek - organ prowadz¹cy
szko³ê. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szko³y
lub organu prowadz¹cego szko³ê o zmianie liczby cz³on-
ków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela œwiad-
czenie podlega zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej
w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, któ-
ry bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wnio-
sek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa
w ust. 5, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczy-
cielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez

niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,

w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie

wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia

wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
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jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawar-
ta by³a umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wy-
p³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa
ta by³a zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdzia³ VIII

Dodatek motywacyjny

§ 18

Okreœlona w tabeli rozporz¹dzenia minimalna stawka wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela zostaje zwiêkszona
w ramach dodatkowych œrodków przyznanych przez organ
prowadz¹cy.

§ 19

Zwiêkszona stawka wynagrodzenia zasadniczego (doda-
tek motywacyjny) jest ruchom¹ czêœci¹ podstawowego wy-
nagrodzenia nauczyciela i mo¿e byæ przyznawana zale¿nie od
iloœci i jakoœci wykonanej pracy oraz innych pozytywnych jej
wyników.

§ 20

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyj-
nego jest uzyskanie osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuñczych a w szczególnoœci:

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿li-
woœci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynika-
mi klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach,
zawodach itp.,

2) umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów wychowaw-
czych uczniów we wspó³pracy z rodzicami,

3) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie za rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki,

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozy-
tywnej oceny dorobku zawodowego,

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wy-
pe³nianie przydzielonych obowi¹zków,

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych,
7) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
8) dba³oœæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoœæ powierzonych

pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
9) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i peda-

gogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zadañ okreœlo-

nych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szcze-
gólnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkol-

nych,
b) udzia³ w pracach zespo³ów przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowski lub innymi organi-

zacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub innych form ak-

tywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
nauczycieli,

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statuto-
wych szko³y.

13) promowanie szko³y i jej pracy w œrodowisku lokalnym
i na zewn¹trz Gminy,

§ 21

O wysokoœci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkó³
decyduj¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce kryteria:
1) umiejêtnoœæ racjonalnego gospodarowania œrodkami finan-

sowymi szko³y:
a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu o posia-

dane œrodki finansowe,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia

maj¹tku szkolnego,
c) pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych oraz umiejêt-

noœæ ich w³aœciwego wykorzystania na cele szko³y (w tym
pozyskiwanie œrodków unijnych i innych),

d) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie powie-
rzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne wa-
runku do realizacji zadañ dydaktyczno-wychowawczych,

e) udzia³ lub wspó³udzia³ w organizacji prac zwi¹zanych po-
praw¹ bazy materia³owej szko³y,

2) sprawnoœæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoœæ zadañ i za-

rz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do do-

skonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) prowadzenie stabilnej polityki kadrowej,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych dzia³añ maj¹cych na celu promo-

wanie szko³y,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szko³y:

a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, arty-
styczne w skali Gminy, powiatu, województwa, kraju,

b) poszerzona oferta szko³y poprzez wprowadzanie progra-
mów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicz-
nych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,

c) dba³oœæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹zy-
wanie konkretnych problemów wychowawczych, podej-
mowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych zapobie-
gaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samo-
rz¹dnoœci i przedsiêbiorczoœci uczniów,

e) obecnoœæ szkól w œrodowisku lokalnym, udzia³ w impre-
zach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy
wspó³pracy z instytucjami spo³eczno- kulturalnymi,

f) konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Rodziców i Samorz¹-
dem Uczniowskim.

§ 22

1. Ustala siê ³¹czn¹ pulê œrodków finansowych przeznaczo-
nych na wyp³atê dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
w szko³ach podstawowych Zespo³u Szkó³ w wysokoœci 4%
planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczy-
cieli w danej szkole.

2. Ustala siê ³¹czn¹ pulê œrodków finansowych przeznaczonych
na wyp³atê dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w Gim-
nazjum i Liceum w Zespole Szkó³ w wysokoœci 5% planowa-
nej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, w gra-
nicach przyznawanych szkole œrodków, przyznaje dyrektor
szko³y w oparciu o niniejszy regulamin.
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§ 23

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaŸnik
procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego war-
toœæ wynosi do 20%.

2. Dodatek motywacyjny dla wicedyrektora stanowi wskaŸnik
procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego war-
toœæ zawiera siê od 20 % do 35 %. Dodatek ten przyznaje
dyrektor Zespo³u Szkó³ w porozumieniu z Wójtem Gminy
Lipnica Wielka.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora Zespo³u Szkó³ stanowi
wskaŸnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego,
którego wartoœæ zawiera siê od 30% do 50%. Dodatek ten
przyznaje Wójt Gminy Lipnica Wielka.

§ 24

1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i w ka¿dej
placówce jest przyznawany dwa razy w roku na okres: wrze-
sieñ - styczeñ, luty-czerwiec.

2. Za lipiec i sierpieñ dodatek motywacyjny jest wyp³acany
wed³ug œredniej urlopowej.

§ 25

1. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie realizowa-
nia przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim d³u¿szym ni¿ jeden miesi¹c.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego d³u¿szego ni¿ jeden miesi¹c.

3. Nauczyciele powracaj¹cy z urlopu macierzyñskiego otrzy-
muj¹ dodatek motywacyjny wed³ug kwoty przyznanej w okre-
sie przed rozpoczêciem tego urlopu.

§ 26

O przyznaniu dodatku motywacyjnego, nauczyciel lub dy-
rektor szko³y, placówki powiadamiany jest na piœmie. Cofniê-
cie przyznanego dodatku motywacyjnego nastêpuje równie¿
w formie pisemnej.

§ 27

Cofniêcie przyznanego dodatku motywacyjnego nastêpu-
je w przypadku:
1) udzielenia nauczycielowi kary dyscyplinarnej,
2) w innych uzasadnionych przypadkach stwierdzaj¹cych znacz-

ne obni¿enie poziomu pracy.

§ 28

1. Nauczycielom pracuj¹cym w kilku szko³ach Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych, dodatek motywacyjny przyznaje wice-
dyrektor szko³y macierzystej w uzgodnieniu z wicedyrekto-
rami pozosta³ych szkó³.

2. Wicedyrektorzy w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych mog¹
opracowaæ w podleg³ych szko³ach szczegó³owe kryteria
przyznawania dodatku motywacyjnego (np. w formie
punktowej), zgodne z niniejszym regulaminem.

§ 29

W konflikcie relacji wicedyrektor szko³y - nauczyciel doty-
cz¹cym dodatku motywacyjnego, rolê mediatora pe³niæ mo¿e
dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych.

§ 30

Nauczyciele podejmuj¹cy pracê po raz pierwszy w Zespo-
le Szkó³ oraz nauczyciele powracaj¹cy z urlopu wychowaw-
czego, zdrowotnego, bezp³atnego trwaj¹cego d³u¿ej ni¿
0,5 roku, otrzymuj¹ dodatek motywacyjny po 0,5 roku pracy.

§ 31

Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie wy-
p³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IX

Postanowienia koñcowe

§ 32

Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze cza-
su zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹
w pe³nej wysokoœci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ, z wy-
j¹tkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, który
przys³uguje w pe³nej wysokoœci bez wzglêdu na wymiar cza-
su pracy.

§ 33

Regulamin wchodzi w ¿ycie w terminie i na warunkach okre-
œlaj¹cych wejœcie w ¿ycie uchwa³y.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie maj¹ zasto-
sowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 35

Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Oddzia³u ZNP
w Jab³once i Lipnicy Wielkiej.

Uzgodniono z ZNP w Lipnicy Wielkiej
...............................................................

(za stronê zwi¹zkow¹)

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Gawe³da

2757

Uchwa³a Nr XXV/302/2008
Rady Miasta Nowego S¹cza

z dnia 8 kwietnia  2008 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta
Nowego S¹cza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej uchwa³a-
mi Nr LV/681/2005, V/59/2007, VIII/95/2007, Nr XVII/224/2007 -
Rady Miasta Nowego S¹cza,  w sprawie upowa¿nienia do
wydawania decyzji administracyjnych dotycz¹cych udzielania
œwiadczeñ pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie Miasta Nowego S¹cza.
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Na podstawie art. 39 ust. 4 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. 90 f Ustawy  z dnia 7 wrze-
œnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm), Rada Miasta Nowego S¹cza, na wniosek
Prezydenta Miasta uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Zmienia siê uchwa³ê Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowe-
go S¹cza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upowa¿nienia
do wydawania decyzji administracyjnych dotycz¹cych udzie-
lania œwiadczeñ pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszka³ych na terenie miasta Nowego S¹cza
w ten sposób, ¿e w za³¹czniku do tej uchwa³y:
1. W wierszu pod liczb¹ porz¹dkow¹ 2, w kolumnie "Imiê i na-

zwisko dyrektora" skreœla siê s³owa "Franciszek Wolak" w to
miejsce wpisuje siê s³owa "Ewa Pabisz".

2. W wierszu pod liczb¹ porz¹dkow¹ 8, w kolumnie "Imiê i nazwisko
dyrektora" skreœla siê s³owa "Lucyna Zegzda - pe³ni¹ca obowi¹z-
ki dyrektora" w to miejsce wpisuje siê s³owa " Marta Plata ".

3. W wierszu pod liczba porz¹dkow¹ 25, w kolumnie "Imiê i na-
zwisko dyrektora" skreœla siê s³owa "Jan Rosiek" w to miej-
sce wpisuje siê s³owa "Barbara Œwiêtoñ".

§ 2

Pozosta³a treœæ uchwa³y nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta No-
wego S¹cza.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu  w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia  og³oszenia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: J. Wituszyñski
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Uchwa³a Nr XV/78/08
Rady Gminy w Przeciszowie

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia najni¿szego wynagrodzenia w I kat.
zaszeregowania dla pracowników przedszkoli nie bêd¹-
cych nauczycielami na terenie Gminy Przeciszów.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca o samorz¹dzie gminnym(t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póŸn. zm.),oraz § 3 ust. 4 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach or-
ganizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
Nr 146 poz. 1222 z póŸn. zm.), Rada Gminy w Przeciszowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej
kategorii zaszeregowania dla potrzeb okreœlenia miesiêcz-

nych stawek wynagrodzenia pracowników przedszkoli nie
bêd¹cych nauczycielami na terenie Gminy Przeciszów w wy-
sokoœci 690 z³.

2. Wyra¿a siê zgodê na ustalenie wartoœci jednego punku
bêd¹cego podstaw¹ ustalenia wysokoœci wynagrodzenia
w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w wyso-
koœci 4 z³.

3. Wysokoœæ miesiêcznych kwot wynagrodzenia zasadnicze-
go mo¿e byæ wy¿sza lub ni¿sza od ustalonych  w tabeli, nie
wiêcej jednak ni¿ o 10 %. Podwy¿szenie lub obni¿enie nie
wiêcej ni¿ o 10 % nie dotyczy najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê:
1. Wójtowi Gminy,
2. Dyrektorom Przedszkoli.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/202/06 Rady Gminy w Prze-
ciszowie z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia najni¿-
szego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania dla pracowni-
ków przedszkoli nie bêd¹cych nauczycielami na terenie Gminy
Przeciszów.

§ 4

1.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 czerwca 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
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Uchwa³a Nr XV/79/08
Rady Gminy w Przeciszowie

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia w I kat.
zaszeregowania dla pracowników szkó³ nie bêd¹cych na-
uczycielami na terenie Gminy Przeciszów.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca o samorz¹dzie gminnym(t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póŸn. zm.),oraz § 3 ust. 4 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach or-
ganizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
Nr 146 poz. 1222 z póŸn. zm.), Rada Gminy w Przeciszowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej
kategorii zaszeregowania dla potrzeb okreœlenia miesiêcz-
nych stawek wynagrodzenia pracowników szkó³ nie bêd¹-
cych nauczycielami na terenie Gminy Przeciszów w wyso-
koœci 760 z³.

2. Wyra¿a siê zgodê na ustalenie wartoœci jednego punku bêd¹-
cego podstaw¹ ustalenia wysokoœci wynagrodzenia w poszcze-
gólnych kategoriach zaszeregowania w wysokoœci 4,00 z³.
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3. Wysokoœæ miesiêcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego
mo¿e byæ wy¿sza lub ni¿sza od ustalonych w tabeli, nie wiêcej
jednak ni¿ o 10 %. Podwy¿szenie lub obni¿enie nie wiêcej ni¿
o 10 % nie dotyczy najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê:
1. Wójtowi Gminy,
2. Dyrektorom Szkó³.

§ 3

Traci moc Uchwa³a Nr VIII/34/07 Rady Gminy w Przeciszo-
wie z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia najni¿szego
wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania dla pracowników szkó³
nie bêd¹cych nauczycielami na terenie Gminy Przeciszów.

§ 4

1.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
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Uchwa³a Nr XV/97/2008
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Raciechowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Gminy Raciechowice uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Gminy Raciechowice stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y Nr V/35/2003 Rady Gminy Raciechowice z dnia
30 kwietnia 2003 r. wprowadza siê zmiany:

W wykazie Jednostek Organizacyjnych Gminy Raciecho-
wice stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Statutu Gminy Raciecho-
wice dodaj e siê pkt 11 w brzmieniu:
"11 - Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Krzes³awicach".

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zaj¹c
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Uchwa³a Nr III/11/2008
Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin

Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany Regulaminu okreœlaj¹cego zasady zbio-
rowego odprowadzenia œcieków realizowanego na tere-
nie Gmin - Uczestników Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej
Raby i Krakowa.

Dzia³aj¹c 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.) w zwi¹zku z art. 19 Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i o zbio-
rowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747
z póŸn. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Zwi¹zku Gmin
Dorzecza Górnej Raby i Krakowa wpisanego do Rejestru zwi¹z-
ków miêdzygminnych w dniu 28 grudnia 1994 r. pod poz. 127
(t. j. og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego Nr 50 z 2003 r. poz. 699) Zgromadzenie Zwi¹zku Gmin
Dorzecza Górnej Raby i Krakowa uchwala co nastêpuje:

§ 1

Do Regulaminu okreœlaj¹cego zasady zbiorowego odpro-
wadzania œcieków realizowanego na terenie Gmin - Uczestni-
ków Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa uchwalo-
nego uchwa³¹ Nr XVIII/80/06 z dnia 21 lutego 2006 r. opubliko-
wanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go Nr 162 z dnia 31 marca 2006 r. wprowadza siê dodatkowo
w rozdziale IV § 25 w brzmieniu:
1. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli instalacji sani-

tarnej faktu wprowadzania do kanalizacji sanitarnej, w spo-
sób celowy lub z powodu rozszczelnienia instalacji, wód opa-
dowych, Przedsiêbiorstwo ma prawo podwy¿szyæ op³atê za
odbiór œcieków do piêciokrotnej wartoœci stawki podstawo-
wej na okres od dnia kontroli do czasu usuniêcia usterek,
jednak¿e nie krótszy ni¿ 1 miesi¹c.

2. W przypadku stwierdzenia w œciekach przekroczeñ dopusz-
czalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ, w stosunku do wartoœci usta-
lonych w warunkach technicznych przy³¹czenia do sieci,
a w przypadku braku takich zapisów w wydanych warunkach
technicznych w stosunku do Rozporz¹dzenia Ministra Budow-
nictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie warunków sposobu
realizacji obowi¹zków dostawców œcieków przemys³owych
oraz warunków wprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanali-
zacyjnych (Dz. U. 2006 r. Nr 136 poz. 964), Przedsiêbiorstwo
ma prawo podwy¿szyæ op³atê za odbiór œcieków o krotnoœæ
przekroczenia, bior¹c pod uwagê ten sk³adnik zanieczyszczeñ,
dla którego ta krotnoœæ jest najwy¿sza. Op³atê podwy¿sza siê
na okres od daty kontroli do czasu poprawy jakoœci œcieków,
jednak nie krótszy, ni¿ jeden okres odczytowy. W przypadku
stwierdzenia w œciekach przekroczeñ dopuszczalnych stê¿eñ
zanieczyszczeñ, kosztami badañ kontrolnych próbek œcieków
oraz badania potwierdzaj¹cego usuniêcie usterek, obci¹¿ony
zostanie wprowadzaj¹cy œcieki.

3. W przypadku przekroczenia stê¿enia zanieczyszczeñ mie-
rzonego wartoœci¹ BZTS ponad przyjêty w cenniku - taryfie
poziom w odprowadzanych œciekach, ustalonego na podsta-
wie wyników badania laboratoryjnego przeprowadzonego
dla próbek jednorazowych (wyrywkowych) stosownie do
normy PN-ISO 5667 - 10 oraz PN 74/C - 04620/11, op³aty za
przekroczenie tego poziomu s¹ naliczane wg wartoœci okre-
œlonych w cenniku - taryfie.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Gmin
Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia: T. Pitala
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Uchwa³a Nr 4/IV/2008
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego

"Komunikacja Miêdzygminna" w Chrzanowie
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 14/III/2007 z dnia 16 mar-
ca 2007 r. w sprawie ustalenia cennika op³at za przejazdy
komunikacj¹ miejsk¹ organizowan¹ przez ZK"KM"
w Chrzanowie.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 18 ust. 1 i art. 69 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o samorz¹dzie
gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 34
a ust. 2 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozo-
we (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ze zm.) oraz § 18 ust. 1,
ust. 2 i ust. 3 pkt 6 Statutu Zwi¹zku Komunalnego "Komunika-
cja Miêdzygminna" w Chrzanowie, Zgromadzenie Zwi¹zku
uchwala co nastêpuje:

§ 1

W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr 14/III/2007 z dnia 16 mar-
ca 2007 r. dokonuje siê zmiany w ten sposób, ¿e punkt V otrzy-
muje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
"V. Op³ata dodatkowa

1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (bi-
letu), za przejazd bez wa¿nego dokumentu poœwiadczaj¹-
cego uprawnienie do bezp³atnego lub ulgowego przejaz-
du, za niezap³acenie nale¿noœci za zabrane ze sob¹ do
œrodka przewozu rzeczy lub zwierzêta, za naruszenie prze-
pisów o przewozie rzeczy i zwierz¹t: 60,00 z³ w przypadku
uiszczenia op³aty bezpoœrednio u kontrolera; 90,00 z³ w
przypadku uiszczenia op³aty do 7 dni; 120,00 z³ w przy-
padku uiszczenia op³aty do 14 dni.

2. W przypadku braku uiszczenia op³aty dodatkowej po otrzy-
maniu wezwania - œci¹ganie nale¿noœci przez pracowni-
ka ZK "KM" lub upowa¿niony przez ZK "KM" inny podmiot
- 220,00 z³.

3. W przypadku braku uiszczenia op³aty dodatkowej po otrzy-
maniu wezwania i koniecznoœci skierowania sprawy do
S¹du - 300,00 z³.

4. Za spowodowanie przez podró¿nego zatrzymania lub zmia-
ny trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny oraz ko-
niecznoœci¹ dowozu pasa¿era na Policjê - 250,00 z³.

5. Op³ata manipulacyjna za brak dokumentów, biletu okre-
sowego lub miesiêcznego w chwili kontroli - 40,00 z³."

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza  siê Zarz¹dowi ZK"KM".

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opubliko-
wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia: A. Adamczyk
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Uchwa³a Nr 6/IV/2008
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego

"Komunikacja Miêdzygminna" w Chrzanowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 16/V/2007 z dnia
30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu osób i doku-
mentów uprawniaj¹cych do ulgi lub bezp³atnych przejaz-
dów œrodkami komunikacji miejskiej organizowanej przez
Zwi¹zek Komunalny "Komunikacja Miêdzygminna"
w Chrzanowie.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 18 ust. 1 i art. 69 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o samorz¹dzie
gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
§ 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 6 Statutu Zwi¹zku Komunalnego
"Komunikacja Miêdzygminna" w Chrzanowie, Zgromadzenie
Zwi¹zku uchwala co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr 16/V/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie
ustalenia wykazu osób i dokumentów uprawniaj¹cych do ulgi
lub bezp³atnych przejazdów œrodkami komunikacji miejskiej
organizowanej przez Zwi¹zek Komunalny "Komunikacja Miê-
dzygminna" w Chrzanowie dokonuje siê zmiany w ten sposób,
¿e za³¹cznik Nr 2 otrzymuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
"1. Kombatanci na podstawie biletu jednorazowego, okre-

sowego i miesiêcznego - na podstawie legitymacji kom-
batanckiej.

2. Umundurowani ¿o³nierze niezawodowej s³u¿by wojskowej
na podstawie biletu jednorazowego - na podstawie ksi¹-
¿eczki wojskowej z aktualnym wpisem o odbywaniu nieza-
wodowej s³u¿by wojskowej.

3. Dzieci od 4 roku ¿ycia i uczniowie szkó³ podstawowych i gim-
nazjalnych na podstawie biletu jednorazowego, okreso-
wego i miesiêcznego - na podstawie legitymacji szkolnej
wa¿nej na rok szkolny. W przypadku dzieci od 4 roku ¿ycia
do momentu rozpoczêcia obowi¹zku szkolnego - na pod-
stawie oœwiadczenia osoby opiekuj¹cej siê dzieckiem w cza-
sie podró¿y.

4. M³odzie¿ szkó³  ponadgimnazjalnych nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia 20 roku ¿ycia na podstawie biletu okresowe-
go lub miesiêcznego - na podstawie legitymacji szkolnej
wa¿nej na semestr lub rok szkolny.
W przypadku korzystania z przejazdów na podstawie
biletów jednorazowych ulga nie przys³uguje.

5. Studenci szkó³ wy¿szych na podstawie biletu jednorazo-
wego, okresowego i miesiêcznego - na podstawie legity-
macji studenckiej.

6. Emeryci i renciœci: mê¿czyŸni powy¿ej 65 roku ¿ycia, kobiety
powy¿ej 60 roku ¿ycia oraz ich wspó³ma³¿onkowie na któ-
rych pobierane s¹ zasi³ki rodzinne na podstawie biletu jed-
norazowego, okresowego i miesiêcznego - na podstawie
dowodu to¿samoœci oraz legitymacji emeryta lub rencisty.
Wspó³ma³¿onkowie, na których pobierane s¹ zasi³ki rodzin-
ne - na podstawie zaœwiadczenia o przyznaniu zasi³ku ro-
dzinnego wraz dowodem to¿samoœci.

7. Rodzic lub opiekun dziecka lub m³odzie¿y dotkniêtej inwa-
lidztwem lub niepe³nosprawnego do ukoñczenia 24 roku ¿ycia
na przejazd w czasie powrotu do domu po odwiezieniu dziec-
ka do przedszkola lub szko³y i w czasie przejazdu z domu do
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przedszkola lub szko³y po odbiór dziecka po zakoñczonych
zajêciach na podstawie biletu miesiêcznego wykupionego
na  okreœlon¹ liniê autobusow¹ - na podstawie jednego z ni-
¿ej wymienionych dokumentów:
- legitymacji osoby niepe³nosprawnej wydanej przez zespó³

ds. orzekania o stopniu niepe³nosprawnoœci bez wzglêdu
na grupê inwalidzk¹/stopieñ niepe³nosprawnoœci wraz
z dowodem to¿samoœci rodzica lub opiekuna,

- orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub orzeczenie o stopniu
niepe³nosprawnoœci wydane przez zespó³ ds. orzekania
o stopniu niepe³nosprawnoœci (do czasu wydania legity-
macji) wraz z zaœwiadczeniem/legitymacj¹ danej placów-
ki o uczestnictwie w zajêciach wraz z dowodem to¿samo-
œci rodzica lub opiekuna."

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza  siê Zarz¹dowi ZK"KM".

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opubliko-
wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia: A. Adamczyk

Poz. 2763
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zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer
NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (12) 392-16-96

do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.
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