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Kraków, dnia 31 marca 2006 r.

DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 162

UCHWA£Y RADY GMINY:

1112 � Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr 379/XLI/2005 Rady
Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów . . . . . .

1113 � Rady Gminy Jod³ownik z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj¹cego
wysoko�æ i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny dora�nych zastêpstw, tryb i kryteria przyznawania nagród, a tak¿e wysoko�æ oraz
szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Gminê Jod³ownik .

1114 � Rady Gminy Lubieñ z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Tenczynie

1115 � Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego oraz warto�ci jednego punktu dla pracowników Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej w Ochotnicy Dolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1116 � Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe inwestycje . . . . . . . . . . .

UCHWA£A ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU GMIN
DORZECZA GÓRNEJ RABY I  KRAKOWA:

1117 � z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu okre�laj¹cego zasady zbiorowe-
go odprowadzania �cieków realizowanego na terenie Gmin � Uczestników Zwi¹zku Gmin
Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, w których jest eksploatowany maj¹tek Zwi¹zku Gmin Do-
rzecza Górnej Raby i Krakowa lub jednostki organizacyjnej Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej
Raby i Krakowa, w tym prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw oraz odbiorców . . . . . . . .

ZARZ¥DZENIA:

1118 � Starosty Bocheñskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu
utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Bochni w roku 2006 . . . . . . . .

1119 � Starosty Bocheñskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu
utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych w Bochni w pla-
cówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w roku 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1120 � Starosty Brzeskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania mieszkañca Domach Pomocy Spo³ecznej na terenie Powiatu Brzeskiego
w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Uchwa³a Nr 422/XLV/2006
Rady Miasta Gorlice

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 379/XLI/2005 Rady Miasta
Gorlice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (t.j.: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.), oraz art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o og³oszeniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 62 poz. 718 z pó�n. zm.) - Rada Miasta Gorlice uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr 379/XLI/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów
skre�la siê § 5 i § 6 oraz w § 2 skre�la siê s³owa "lub u inka-
senta".

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gorlice: B. Musia³

1121 � Starosty Brzeskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzyma-
nia wychowanków w placówkach opiekuñczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskie-
go w 2006 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1122 � Starosty Nowotarskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych, funkcjonuj¹cych na
terenie Powiatu Nowotarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1123 � Starosty Nowos¹deckiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia �redniego miesiêczne-
go kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych . . . . . . . .

1124 � Starosty Nowos¹deckiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu
utrzymania mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej  . . . . . . . . . . . . . . .

1125 � Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia �rednich miesiêcz-
nych  kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych w 2006 r. . . . .

1126 � Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia �redniego miesiêcz-
nego  kosztu utrzymania mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej na terenie Gminy Miej-
skiej Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1127 � Starosty Miechowskiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania mieszkañców w domach pomocy spo³ecznej funkcjonuj¹cych na terenie
Powiatu Miechowskiego na 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1128 � Starosty Miechowskiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuñczo-wychowawczej na terenie Powiatu Mie-
chowskiego na 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1129 � Starosty Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia �redniego mie-
siêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych oraz miesz-
kañca w domach pomocy spo³ecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2006 r. . . . . .

Poz. 1112

5203

5203

5204

5204

5204

5206

5207

5207

5207



� 5187 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 162

1113

Uchwa³a Nr XLIV/294/06
Rady Gminy w Jod³owniku

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ
i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny dora�nych zastêpstw, tryb i kryteria przyzna-
wania nagród, a tak¿e wysoko�æ oraz szczegó³owe zasady
przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach o�wia-
towych prowadzonych przez Gminê Jod³ownik.

Na podstawie 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 pó�n. zm.) art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 oraz art. 54 ust. 7,
w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pó�n.
zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) Rada Gminy w Jod³owniku
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê Regulamin okre�laj¹cy wysoko�æ oraz szcze-
gó³owe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy, szczegó³owe warunki przyznawa-
nia dodatku za wys³ugê lat, szczegó³owe warunki obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny dora�nych zastêpstw, tryb i kryteria przyznawania na-
gród, a tak¿e wysoko�æ oraz szczegó³owe zasady przyznawa-
nia i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
wiejskiego dla nauczycieli w roku 2006 - w brzmieniu okre�lo-
nym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cym jej
integraln¹ czê�æ.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Jod³ownik.

§ 3

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr XXXI/215/05 Rady Gminy w Jod³owniku z dnia
27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, których orga-
nem prowadz¹cym jest Gmina Jod³ownik.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XLIV/294/06
Rady Gminy w Jod³owniku
z dnia 27 lutego 2006 r.

REGULAMIN

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez Gminê Jod³ownik

na rok 2006

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ organ stanowi¹cy

samorz¹du terytorialnego,
2. Wójcie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ jednoosobowy or-

gan wykonawczy samorz¹du terytorialnego,
3. Zespole Obs³ugi Szkó³ - nale¿y przez to rozumieæ - jednostkê

organizacyjn¹ powo³an¹ przez Radê Gminy Jod³ownik dla
obs³ugi administracyjnej szkó³,

4. Szkole - nale¿y przez to rozumieæ - przedszkole, oddzia³ wy-
chowania przedszkolnego, szko³ê podstawow¹, gimnazjum,
zespó³ szkó³, technikum uzupe³niaj¹ce, �wietlice szkolne -
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Jod³ownik,

5. dyrektorze, nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ - dyrekto-
ra, nauczyciela, zatrudnionych w jednostkach, o których
mowa w ust. 4,

6. roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ - okres pracy szko-
³y od dnia 1 wrze�nia danego roku do 31 sierpnia roku na-
stêpnego,

7. oddziale - nale¿y przez to rozumieæ - oddzia³ w przedszkolu,
szkole, grupê uczniów w �wietlicy,

8. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ - tak¿e wychowanka przed-
szkola, s³uchacza szko³y wieczorowej,

9. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ - tygodniowy obowi¹zkowy wymiar go-
dzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 4a -
ustawy Karta Nauczyciela.

II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

§ 2

1. �redni¹ wynagrodzeñ nauczycieli dla poszczególnych stop-
ni awansu zawodowego oblicza siê na podstawie liczby
wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placów-
kach prowadzonych przez Gminê Jod³ownik,

2. Liczbê nauczycieli przyjêtych do obliczeñ stanowi sprawoz-
danie EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli - na dzieñ
10 wrze�nia ka¿dego roku, w przeliczeniu na pe³ne etaty -
zgodnie z ramowymi planami nauczania w szko³ach wszyst-
kich typów.

§ 3

1. Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 - ustawy Karta Nauczyciela -
podstawê do okre�lenia �redniego wynagrodzenia nauczy-
ciela - stanowi wysoko�æ kwoty bazowej ustalonej dla pra-
cowników pañstwowej sfery bud¿etowej na podstawie art. 5
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pkt 1 litera a i art. 6 ust. 1 pkt 2 - ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze
bud¿etowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255 z pó�n. zm.) - ustalanej corocznie w usta-
wie bud¿etowej.

2. �rednie wynagrodzenie nauczyciela sta¿ysty stanowi -
82% kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie bu-
d¿etowej.

3. �rednie wynagrodzenie pozosta³ych nauczycieli wg stopni
awansu zawodowego jest �ci�le powi¹zane z wysoko�ci¹
�redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty i wynosi od-
powiednio dla:
a) nauczyciela kontraktowego - 125%,
b) nauczyciela mianowanego - 175%,
c) nauczyciela dyplomowanego - 225%.

§ 4

1. �rednie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, sk³adaj¹ce siê ze sk³adników, o któ-
rych mowa w § 5 regulaminu - na obszarze dzia³ania Gminy
Jod³ownik, ustalone zgodnie z postanowieniami regulami-
nu, odpowiadaj¹ co najmniej �rednim wynagrodzeniom na-
uczycieli, o których mowa odpowiednio w art. 30 ust. 3 i 4 -
ustawy Karta Nauczyciela.

2. Na podstawie art. 30 ust. 10 - ustawy Karta Nauczyciela -
organ prowadz¹cy szko³y mo¿e zwiêkszaæ �rodki na wyna-
grodzenia nauczycieli, w tym podwy¿szaæ minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w taki sposób, aby
�rednie wynagrodzenia nauczycieli, sk³adaj¹ce siê z wyna-
grodzenia zasadniczego i pozosta³ych sk³adników - odpo-
wiada³y na obszarze dzia³ania Gminy Jod³ownik - co naj-
mniej �rednim wynagrodzeniom, o których mowa w § 3,
ust. 3 regulaminu.

§ 5

1. Zgodnie z tre�ci¹ art. 30 ust.1 - ustawy Karta Nauczyciela -
wynagrodzenie nauczyciela sk³ada siê z nastêpuj¹cych ele-
mentów:
1) wynagrodzenia zasadniczego - wysoko�æ wynagrodze-

nia jest uzale¿niona od stopnia awansu zawodowego, po-
siadanych kwalifikacji i wymiaru zajêæ obowi¹zkowych.

2) dodatków:
a) za wys³ugê lat - wysoko�æ dodatku jest zale¿na od

okresów zatrudnienia,
b) motywacyjnego - wysoko�æ jest zale¿na od osi¹gniêæ

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, jako-
�ci �wiadczonej pracy, wykonywania dodatkowych
zadañ i zajêæ na rzecz uczniów,

c) funkcyjnego - przys³uguje z racji zajmowanego stano-
wiska lub pe³nionej funkcji

d) za warunki pracy - przys³uguje nauczycielom wykonu-
j¹cym pracê w trudnych warunkach - w wysoko�ci
okre�lonej w regulaminie,

e) za przepracowane godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny dora�nych zastêpstw.

3) nagród i innych �wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy tj:
a) dodatkowego wynagrodzenia za prace w porze nocnej,
b) nagród jubileuszowych,
c) dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13",
d) zasi³ku na zagospodarowanie,
e) odprawy emerytalnej, rentowej, z tytu³u rozwi¹zania

stosunku pracy,
f) nagród - ze specjalnego funduszu nagród.

- z wy³¹czeniem �wiadczeñ z zak³adowego funduszu
�wiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych (dodatek
wiejski i mieszkaniowy).

§ 6

1. Wysoko�æ minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹z-
kowy wymiar godzin okre�lony w art. 42, ust. 3 - ustawy
Karta Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
- ustawy Karta Nauczyciela - okre�la tabela stanowi¹ca
za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22,
poz. 181).

2. Wysoko�æ stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹
godzinê przeliczeniow¹ dla nauczycieli realizuj¹cych tygo-
dniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 4a - ustawy Karta Nauczyciela, oblicza siê, dzie-
l¹c odpowiedni¹ minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela wynikaj¹c¹ z tabeli, o której mowa w ust.
1, przez miesiêczn¹ liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem pomno-
¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, o któ-
rym mowa w art. 42 ust. 3 -ustawy Karta Nauczyciela, 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 godzi-
ny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

3. Wysoko�æ minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 4a - ustawy
Karta Nauczyciela, oblicza siê, mno¿¹c stawkê wynagrodze-
nia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, ustalona
zgodnie z ust. 2, przez miesiêczn¹ liczbê godzin bêd¹c¹ wy-
nikiem pomno¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymia-
ru 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.

§ 7

1. Niezale¿nie od podstawy prawnej nawi¹zania stosunku pra-
cy - nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie od pierw-
szego dnia pracy, w wysoko�ci ustalonej w akcie nawi¹za-
nia stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie wyp³acane jest nauczycielowi miesiêcznie
z góry w pierwszym dniu miesi¹ca, które obejmuje: wyna-
grodzenie zasadnicze i sta³e sk³adniki wynagrodzenia tj. do-
datek za wys³ugê lat, dodatek motywacyjny, dodatek funk-
cyjny.

3. Pozosta³e sk³adniki wynagrodzenia, których wysoko�æ mo¿e
byæ ustalona na podstawie wykonanych prac tj. wynagro-
dzenie za godziny ponadwymiarowo, godziny dora�nych za-
stêpstw - wyp³aca siê miesiêcznie z do³u w dniu wyp³aty
wynagrodzenia.

4. Wyp³ata wynagrodzenia nastêpuje w formie pieniê¿nej do
r¹k nauczyciela lub przelewem na jego konto osobiste
w wskazanym banku.

5. W przypadku, je¿eli dzieñ wyp³aty jest dniem wolnym od
pracy - wyp³ata wynagrodzenia nastêpuje w pierwszym na-
stêpnym dniu roboczym.

§ 8

1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegaj¹
zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wy-
konawczych Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nie wy-
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magaj¹ zmiany niniejszego regulaminu oraz konieczno�ci
wypowiadania warunków p³acy.

2. Zmiana wysoko�ci wynagrodzenia w czasie trwania stosun-
ku pracy, w zwi¹zku z uzyskaniem kolejnego stopnia awan-
su zawodowego nauczyciela nastêpuje zawsze od pierw-
szego dnia miesi¹ca.

3. W przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodo-
wego w trybie art. 9b ust. 3a - zmiana wysoko�ci wynagro-
dzenia nastêpuje z dniem 1 stycznia danego roku, lub z dniem
1 wrze�nia danego roku, w którym nauczyciel uzyska³ wy-
¿szy stopieñ awansu zawodowego.

4. Udokumentowanie prawa do okre�lonej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego nastêpuje poprzez przedstawienie ory-
ginalnych dokumentów /aktów nadania stopnia awansu za-
wodowego, �wiadectw, dyplomów/ albo uwierzytelnionych
odpisów tych dokumentów.

5. Prawo do wynagrodzenia ga�nie z ostatnim dniem miesi¹ca
kalendarzowego, w którym nast¹pi³o wyga�niêcie lub roz-
wi¹zanie stosunku pracy.

III. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT

§ 9

Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie
z postanowieniem art. 33, ust. 1 - ustawy Karta Nauczyciela
oraz § 7 - rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysoko�ci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181),

1) Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³u-
gê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we
wszystkich zak³adach pracy oraz inne udowodnione okre-
sy, je¿eli z mocy odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wli-
czeniu do okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia
pracownicze.

2) Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednocze�nie w wiêcej ni¿
jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku
za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku
pracy, z zastrze¿eniem ust. 3 i 4.
Do okresu zatrudnienia uprawniaj¹cego do dodatku za wy-
s³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie,
w którym nauczyciel jest lub by³ jednocze�nie zatrudniony.
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza siê okre-
sów podstawowego zatrudnienia.

3) Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jedno-
cze�nie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nieprzekra-
czaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do
okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat w ka¿-
dej ze szkó³ wlicza siê okresy zatrudnienia, o których mowa
w ust. 1.

4) Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, któ-
ry przeszed³ do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyj-
nej lub Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej na stanowisko
wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pra-
cy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê
okresy pracy zaliczane do dodatku za wys³ugê lat w szko-
le, w której nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na czas
zajmowania tego stanowiska.

5) Wyp³ata dodatku nastêpuje od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym na-
uczyciel naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki

tego dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu mie-
si¹ca.

6) Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dany miesi¹c, je¿eli
nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej jego stawki nast¹-
pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

7) Wyp³ata dodatku za wys³ugê lat nastêpuje z góry w termi-
nie wyp³aty wynagrodzenia nauczyciela.

8) Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje, w wysoko�ci 1% wy-
nagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acany
w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od czwartego roku
pracy, z tym, ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20%
wynagrodzenia zasadniczego.

9) Na podstawie art. 73 ust. 4 - ustawy Karta nauczyciela -
nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla porato-
wania zdrowia zachowuje prawo do comiesiêcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego i dodatku za wys³ugê lat oraz
prawo do innych �wiadczeñ pracowniczych, w tym dodat-
ków socjalnych, o których mowa w art. 54.

10) Dodatek za wys³ugê lat jest zmniejszany proporcjonalnie
do okresu pobierania zasi³ku macierzyñskiego.

IV. GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTÊPSTWA

§ 10

1. W szczególnych przypadkach podyktowanych wy³¹cznie
konieczno�ci¹ realizacji programu nauczania lub zapew-
nienia opieki w placówkach opiekuñczo-wychowawczych -
nauczyciel mo¿e byæ obowi¹zany do odp³atnej pracy w go-
dzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadan¹ specjal-
no�ci¹, których liczba nie mo¿e przekroczyæ 1/4  tygodnio-
wego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. (Na podsta-
wie art. 35 - ustawy Karta Nauczyciela).

2. Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby godzin po-
nadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za zgod¹ na-
uczyciela, jednak w wymiarze nie przekraczaj¹cym 1 tygo-
dniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.

3. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹
nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹z-
kowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych.

4. Przez godzinê dora�nego zastêpstwa rozumie siê przydzie-
lon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obo-
wi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuñczych, której realizacja nastêpuje
w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny
dora�nych zastêpstw - wyp³aca siê wed³ug stawki osobi-
stego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem do-
datku za warunki pracy, je¿eli takie wystêpuj¹.

6. Kobiety w ci¹¿y, osoby wychowuj¹ce dziecko do lat 4 oraz
nauczycieli w trakcie odbywania sta¿u bêd¹cego warun-
kiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mia-
nowanego lub dyplomowanego - nie wolno zatrudniaæ
w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym szko³y nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w �rodku
tygodnia oraz w dni usprawiedliwionej nieobecno�ci
w pracy.
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8. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w któ-
rych nauczyciel nie móg³ zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, w szczególno�ci w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii, mrozów i innych zda-

rzeñ, w których organ prowadz¹cy zawiesi³ zajêcia szkolne,
b) wyjazdu dzieci na wycieczki szkolne lub imprezy organi-

zowane przez szko³ê,
c) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie

d³u¿ej ni¿ tydzieñ - traktuje siê jak godziny faktycznie prze-
pracowane.

9. Wynagrodzenie za jedna godzinê ponadwymiarow¹ lub
jedna godzinê dora�nego zastêpstwa - ustala siê dziel¹c
przyznana nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasad-
niczego /³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli pra-
ca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach
uprawniaj¹cych do dodatku/ - przez miesiêczn¹ liczbê go-
dzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, od-
powiednio dla ustalonego rodzaju zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych lub dora�nych za-
stêpstw.

10. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin,
ustalony na podstawie art. 42 ust 4a - ustawy Karta Na-
uczyciela - wynagrodzenie za jedn¹ godzinê dora�nego
zastêpstwa - ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi
stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem
za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zre-
alizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) -
przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru
pensum.

11. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela - uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zko-
wy wymiar godzin przez wspó³czynnik 4,16 z zaokr¹gle-
niem 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.

12. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedli-
wionej nieobecno�ci nauczyciela w pracy lub dni ustawo-
wo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w �rodku tygodnia - za pod-
stawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyj-
muje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ, okre-
�lony na podstawie art. 42 ust. 3 - ustawy Karta Nauczy-
ciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru w przypadku piê-
ciodniowego tygodnia pracy nauczyciela lub 1/4, gdy na-
uczycielowi ustalono czterodniowy tydzieñ pracy - za ka¿-
dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub
dzieñ ustawowo wolny od pracy.

13. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w arkuszu organi-
zacyjnym szko³y.

14. Wynagrodzenie za zajêcia pozalekcyjne nie wymienione
w ramowych planach nauczania a realizowane zgodnie z za-
twierdzonym arkuszem organizacyjnym szko³y oraz za
godziny indywidualnego nauczania - ustala siê na zasa-
dach okre�lonych w regulaminie.

15. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze w szko-
le - nie przys³uguje prawo do wynagrodzenia z tytu³u zre-
alizowanych godzin zastêpstw.

16. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za go-
dziny dora�nych zastêpstw wyp³aca siê z do³u - na podsta-
wie sporz¹dzonego zestawienia - w terminie wyp³aty wy-
nagrodzenia dla nauczyciela.

V.  ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO

§ 11

1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹ nauczy-
ciele, którym powierzono:
a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola,

szko³y, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o któ-
rej mowa w art. 1 ust 1 i 1a - ustawy Karta Nauczyciela,
zwane dalej "szko³¹" albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szko³y,

b) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy,
c) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczy-

ciela konsultanta,
d) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u,

§ 12

1. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi, które-
mu powierzono obowi¹zki okre�lone w § 11 - w zastêpstwie.

2. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
po up³ywie jedno miesiêcznego okresu pe³nienia tych obo-
wi¹zków i ga�nie z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹ce-
go po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.

§ 13

1. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek funkcyjny.
2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku funkcyjnego dyrektora lub

innego stanowiska kierowniczego z dodatkiem funkcyjnym
za wychowawstwo klasy - przys³uguj¹ obydwa dodatki.

3. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku funkcyjnego za wycho-
wawstwo klasy i opiekuna sta¿u przys³uguj¹ obydwa te
dodatki.

4. Wysoko�æ przys³uguj¹cego dodatku funkcyjnego okre�la
tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

§ 14

1. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu
powierzono sprawowanie funkcji dyrektora szko³y - okre-
�la Wójt Gminy w granicach okre�lonych w tabeli Nr 1.
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2. Wójt Gminy bior¹c pod uwagê z³o¿ono�æ realizowanych
zadañ mo¿e podwy¿szyæ wysoko�æ dodatku funkcyjnego
okre�lonego w tabeli Nr 1 - nie wiêcej jednak ni¿ do 10%
kwoty okre�lonej w tabeli.

3. Dodatki funkcyjne i ich wysoko�æ - dla pozosta³ych nauczy-
cieli uprawnionych do dodatku funkcyjnego - okre�la regu-
lamin wynagradzania.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym na-
st¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli
powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia mie-
si¹ca - od tego dnia.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z pierwszym dniem
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zaprze-
stano pe³nienia funkcji.

6. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opieku-
na sta¿u przys³uguje za ka¿dego nauczyciela odbywaj¹ce-
go sta¿ i powierzonym danemu nauczycielowi.

7. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje
za ka¿d¹ klasê lub oddzia³ - powierzony nauczycielowi.

8. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminach wyp³at
wynagrodzenia.

9. W okresie ferii i wakacji dodatek funkcyjny wyp³aca siê
wed³ug �redniej urlopowej.

10. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie usprawiedli-
wionej nieobecno�ci w pracy, w okresie urlopu dla porato-
wania zdrowia oraz w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze.

11. Zmiana wysoko�ci przyznanego dodatku funkcyjnego
nie wymaga konieczno�ci wypowiadania warunków
p³acy.

12. Przyznane dodatki funkcyjne s¹ zmniejszane proporcjonal-
nie do okresu - pobierania wynagrodzenia za czas choro-
by, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku
macierzyñskiego.

VI.   ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW
        MOTYWACYJNYCH

§ 15

1. Tworzy siê fundusz motywacyjny dla nauczycieli w wyso-
ko�ci - 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze
nauczycieli.

2. Wysoko�æ dodatków motywacyjnych nie mo¿e przekroczyæ
ogólnej kwoty �rodków naliczonych zgodnie z regulaminem
wynagradzania nauczycieli.

3. Wysoko�æ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala
siê kwotowo i nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 50 z³ miesiêcznie oraz
nie mo¿e przekroczyæ 10 % jego wynagrodzenia zasadni-
czego za obowi¹zkowe tygodniowe pensum zajêæ dydak-
tycznych.

4. Do uzyskania prawa do dodatku motywacyjnego s¹ upraw-
nieni nauczyciele zatrudnieni w pe³nym jak i niepe³nym wy-
miarze godzin, po przepracowaniu jednego roku i uzyskaniu
co najmniej dobrej oceny pracy w tej szkole.

5. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznawany dwa razy
w roku - na okres nie krótszy ni¿ trzy miesi¹ce.

6. Za okres wakacji tj. miesi¹c lipiec i sierpieñ dodatek moty-
wacyjny jest wyp³acany wg �redniej urlopowej.

7. Zmiana wysoko�ci przyznanego dodatku motywacyjne-
go - nie wymaga konieczno�ci wypowiadania warunków
p³acy.

§ 16

1. Tworzy siê fundusz motywacyjny dla dyrektorów szkó³
w wysoko�ci - 10% planowanej kwoty na wynagrodzenia
zasadnicze dyrektorów szkó³.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y przyznaje - Wójt
Gminy i nie mo¿e przekroczyæ 10% - jego wynagrodzenia
zasadniczego, za obowi¹zkowe pensum zajêæ dydaktycz-
nych.

§ 17

Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom do-
datku motywacyjnego nale¿¹:
1) osi¹gniêcia w realizowanym procesie dydaktycznym,
2) osi¹gniêcia wychowawczo-opiekuñcze,
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych efek-

tami w procesie kszta³cenia i wychowania,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynno�ci i zajêæ, o których

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 - ustawy Karta Nauczyciela,
5) szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹zków

zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem,
6) realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych

z przyjêtych przez organ prowadz¹cy priorytetów w realizo-
wanej lokalnej polityce o�wiatowej.

§ 18

1. Dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê w szkole - przy-
znanie dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ po up³y-
wie okresu umo¿liwiaj¹cego ocenê wyników osi¹ganych
w pracy.

2. O przyznaniu dodatku motywacyjnego lub jego cofniêciu -
nauczyciel lub dyrektor szko³y, powiadamiany jest na pi-
�mie.

3. Przyznanie, b¹d� cofniêcie dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli nastêpuje po zasiêgniêciu opinii Rady Peda-
gogicznej i w uzgodnieniu z organizacj¹ zwi¹zków zawo-
dowych.

4. Cofniêcie przyznanego dodatku motywacyjnego mo¿e na-
st¹piæ w ka¿dym czasie - w przypadkach:
a) nieprawid³owego dysponowania �rodkami okre�lonymi

w planie finansowym szko³y,
b) negatywnej oceny pracy przez nadzór pedagogiczny,
c) braku zapewnienia odpowiednich warunków organiza-

cyjnych do realizacji zadañ dydaktycznych i opiekuñczo-
wychowawczych, prowadzonych bezpo�rednio z ucznia-
mi lub wychowankami albo na ich rzecz.

d) udzielenie nauczycielowi kary dyscyplinarnej,
5. Przyznany dodatek motywacyjny jest zmniejszany propor-

cjonalnie do okresu: pobierania wynagrodzenia za czas cho-
roby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku
macierzyñskiego.

6. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, w zwi¹zku
z czym nie przys³uguje roszczenie o jego wyp³atê. Zmiana
wysoko�ci przyznanego dodatku motywacyjnego nie wy-
maga konieczno�ci wypowiadania warunków p³acy.

§ 19

Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi:
1. z ocen¹ pracy poni¿ej "dobrej", do czasu uzyskania kolejnej

wy¿szej oceny pracy,
2. ukaranemu kar¹ porz¹dkow¹, dyscyplinarn¹ - przez okres

6-ciu miesiêcy, licz¹c od dnia udzielenia kary.
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3. w uzasadnionych przypadkach stwierdzaj¹cych znaczne ob-
ni¿enie poziomu �wiadczonej pracy.

§ 20

1. Dodatek motywacyjny zawiesza siê nauczycielowi prze-
bywaj¹cemu na urlopie wychowawczym, zdrowotnym
oraz urlopie bezp³atnym lub zwolnieniu lekarskim - powy-
¿ej jednego miesi¹ca - do czasu powrotu nauczyciela do
pracy.

2. Wznowienie wyp³aty dodatku motywacyjnego nastêpuje
z pierwszym dniem miesi¹ca - po dniu podjêcia pracy.

§ 21

1. Nauczyciele, którzy w dniu wej�cia w ¿ycie nowelizacji usta-
wy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
oraz ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta
Nauczyciela - Dz. U. Nr 179, poz. 1845) - otrzymywali dodatki
specjalistyczne, zachowuj¹ prawo do tych dodatków do cza-
su uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wy-
soko�ci i na zasadach obowi¹zuj¹cych w dniu wej�cia w ¿ycie
nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

2. Przyznany dodatek specjalistyczny jest zmniejszany propor-
cjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia za czas cho-
roby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku
macierzyñskiego.

VII.  DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 22

1. Dodatek przys³uguje nauczycielom za pracê uznan¹ na pod-
stawie przepisów okre�lonych w § 8 i 9 rozporz¹dzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
(Dz. U. Nr 22 poz. 181) - jako "praca w trudnych i uci¹¿liwych
warunkach"

2. Wysoko�æ dodatku za warunki pracy nie mo¿e przekroczyæ
warto�ci procentowej wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela - okre�lonej w tabeli Nr 2.

3. Dodatek jest wyp³acany w pe³nej wysoko�ci okre�lonej w ta-
beli, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uci¹¿-
liwych ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz w przypad-
ku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierow-
nicze realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar
zajêæ.

4. Wysoko�æ stawki wynagrodzenia za godzinê ponadwymia-
row¹, przepracowan¹ w warunkach trudnych i uci¹¿liwych -
powiêksza siê o wysoko�æ procentow¹ dodatku okre�lon¹
w tabeli Nr 2.

5. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹-
zany, potwierdzony zapisami w dzienniku lekcyjnym.

6. Przyznany dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy jest
zmniejszany proporcjonalnie do okresu pobierania wyna-
grodzenia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opie-
kuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.

7. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u - w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

8. Zmiana wysoko�ci przyznanego dodatku za trudne i uci¹¿li-
we warunki pracy nie wymaga konieczno�ci wypowiadania
warunków p³acy.

Tabela Nr 2. Wysoko�æ dodatku za warunki pracy

VIII.  ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO
          FUNDUSZU NAGRÓD

§ 23

1. Na podstawie art. 49 - ustawy Karta Nauczyciela - tworzy
siê specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osi¹-
gniêcia dydaktyczno-wychowawcze.

2. W bud¿ecie organu prowadz¹cego wyodrêbnia siê �rodki
na specjalny fundusz nagród w wysoko�ci 1% planowanych
rocznych wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli, z przezna-
czeniem na wyp³aty nagród organów prowadz¹cych szko³y
i dyrektorów szkó³.

§ 24

1. �rodki przeznaczone na nagrody w ramach specjalnego fun-
duszu nagród s¹ rozdzielone dla dysponentów - z tym, ¿e:
a) 80% �rodków funduszu nagród przeznacza siê na nagro-

dy dla nauczycieli, uwzglêdniaj¹c w szczególno�ci osi¹-
gniêcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
oraz realizacjê innych zadañ statutowych szko³y, których
dysponentem jest dyrektor szko³y,

b) 20% �rodków funduszu nagród przeznacza siê na nagro-
dy dla dyrektorów szkó³ i nauczycieli, których dysponen-
tem jest organ prowadz¹cy.

2. Nagrody przyznawane s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w terminie do 14 pa�dziernika ka¿dego roku.
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3. W uzasadnionych przypadkach nagrodê mo¿na przyznaæ
w innym czasie, np. z okazji zakoñczenia roku szkolnego dla
odchodz¹cych na emeryturê, rentê, szczególnie wa¿nych wy-
darzeñ zwi¹zanych z ¿yciem szko³y (nadanie imienia, obcho-
dy jubileuszowe, oddanie nowych obiektów o�wiatowych,
nowych sal lekcyjnych itp.)

§ 25

1. Z wnioskami o nagrody Wójta Gminy - dla dyrektorów szkó³
- mo¿e wystêpowaæ:
a) Komisja O�wiaty Rady Gminy Jod³ownik,
b) Wizytator Kuratorium O�wiaty,
c) Rada Pedagogiczna,
d) Rada Rodziców funkcjonuj¹ca przy danej szkole.

2. Z wnioskami o nagrody Wójta Gminy - dla nauczycieli mo¿e
wystêpowaæ:
a) dyrektor szko³y.
b) Rada Pedagogiczna,

3. Z wnioskami o nagrody dyrektora szko³y - dla nauczycieli
mo¿e wystêpowaæ:
a) Rada Pedagogiczna,

4. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepraco-
waniu w szkole co najmniej jednego roku oraz posiadaj¹ce-
mu pozytywn¹ ocenê pracy pedagogicznej w szkole.

§ 26

1. Wysoko�æ nagrody przyznanej przez Wójta Gminy nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela sta¿ysty z pe³nymi kwalifikacjami i nie mo¿e prze-
kroczyæ 100% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela sta¿ysty z pe³nymi kwalifikacjami.

2. Wysoko�æ nagrody przyznanej przez dyrektora szko³y nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 25% stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczyciela sta¿ysty z pe³nymi kwalifikacjami i nie mo¿e
przekroczyæ 100% stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela sta¿ysty z pe³nymi kwalifikacjami.

§ 27

Nagroda Wójta Gminy mo¿e byæ przyznana dyrektorowi
szko³y, który posiada pozytywn¹ ocenê pracy pedagogicznej
oraz spe³nia dodatkowe kryteria:
1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organiza-

cyjnej;
a) kierowana przez dyrektora szko³a osi¹ga dobre wyniki

w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i egzami-
nach uczniów, przeprowadzanych przez okrêgowe komi-
sje egzaminacyjne,

b) uczniowie z kierowanej przez dyrektora szko³y bior¹ czyn-
ny udzia³ w zawodach, konkursach, festiwalach i olimpia-
dach przedmiotowych,

c) wspiera dzia³alno�æ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania
nowatorskich metod i form nauczania, udziela porad
w opracowywaniu autorskich programów nauczania i wy-
chowania oraz wzbogaca ofertê edukacyjn¹ szko³y,

d) bierze czynny udzia³ i wzorowo organizuje uroczysto�ci
szkolne lub �rodowiskowe, takie jak: nadanie szkole imie-
nia, �wiêto patrona szko³y, organizacja wycieczek szkol-
nych, zawodów sportowych itp,

2. w zakresie organizacji pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc materialn¹ i opiekê uczniom i wycho-

wankom w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej, pocho-
dz¹cym z rodzin ubogich i patologicznych,

b) organizuje wspó³pracê szko³y z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, Policj¹, Poradni¹ Pedagogiczno-Psycho-
logiczn¹, rodzicami - w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania spo-
³ecznego dzieci i m³odzie¿y,

c) anga¿uje rodziców w ¿ycie i pracê szko³y;
3. w zakresie dzia³alno�ci pozaszkolnej:

a) wykazuje szczególn¹ dba³o�æ o mienie szko³y, otoczenie,
estetykê i bazê dydaktyczn¹,

b) prawid³owo i celowo wydatkuje �rodki finansowe szko³y
okre�lone w planie bud¿etowym,

c) �ci�le wspó³pracuje z Rad¹ Pedagogiczn¹, rodzicami oraz
�rodowiskiem lokalnym,

d) skutecznie promuje szko³ê w dostêpnych mediach lokal-
nych i ogólnoregionalnych.

§ 28

Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi szko³y, który
posiada pozytywn¹ ocenê pracy pedagogicznej oraz spe³nia
dodatkowe kryteria:
1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organiza-

cyjnej;
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w spraw-

dzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez
okrêgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje dzia³alno�æ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿a-
nia nowatorskich metod form nauczania i wychowania,
opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwali-
fikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach, konkursach
przedmiotowych, przegl¹dach i festiwalach regionalnych,
wojewódzkich czy ogólnopolskich,

d) ma udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami
uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudno�ci w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczysto�ci szkolne
lub �rodowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, dni
patrona szko³y,

f) organizuje wycieczki szkolne, zawody sportowe i inne im-
prezy kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe,

g) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wy-
poczynek dla dzieci i m³odzie¿y w swoim �rodowisku -
szczególnie w okresach ferii i wakacji,

2. w zakresie organizacji pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom i wychowankom w trud-

nej sytuacji materialnej i ¿yciowej, pochodz¹cym z rodzin
ubogich i patologicznych,

b) prowadzi dzia³alno�æ maj¹c¹ na celu zapobieganie i zwal-
czanie przejawów patologii spo³ecznej w�ród dzieci i m³o-
dzie¿y, narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje wspó³pracê szko³y z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, policj¹, Poradni¹ Pedagogiczno - Psy-
chologiczn¹, rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwa-
nia przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania
spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,

d) anga¿uje rodziców do udzia³u w ¿yciu szko³y, rozwija for-
my wspó³dzia³ania z rodzicami,

3. w zakresie dzia³alno�ci pozaszkolnej:
a) wykazuje szczególn¹ dba³o�æ o mienie szko³y, otoczenie,

estetykê i bazê dydaktyczn¹,
b) bierze czynny udzia³ w organizowanych formach dosko-

nalenia zawodowego,
c) skutecznie promuje szko³ê w dostêpnych mediach lokalnych,
d) organizuje i prowadzi zajêcia pozalekcyjne z uczniami i wy-

chowankami w swoim �rodowisku - w ramach wolontariatu,
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e) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczy-
cieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela,

4. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzymuje
dyplom, którego odpis umieszcza siê w jego teczce akt oso-
bowych.

5. Nagrody z funduszu nagród Wójta Gminy i dyrektora szko³y
maj¹ charakter uznaniowy, w zwi¹zku z czym pracownikowi
nie przys³uguje roszczenie o jej przyznanie i wyp³atê.

DODATKI O CHARAKTERZE SOCJALNYM

IX. DODATKI MIESZKANIOWE

§ 29

1. Na podstawie art. 54 - ustawy Karta Nauczyciela - nauczy-
cielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stano-
wiska nauczyciela - przys³uguje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy, którego wysoko�æ uzale¿niona jest od stanu ro-
dzinnego nauczyciela.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza siê nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz
dzieci a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu.
 Za dzieci uprawnionego pracownika, uznaje siê dzieci nie-
pracuj¹ce lub studiuj¹ce
 - nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.

3. O zmianie liczby cz³onków rodziny - nauczyciel otrzymuj¹cy
dodatek mieszkaniowy jest obowi¹zany niezw³ocznie powia-
domiæ dyrektora szko³y.

4. W przypadkach nie powiadomienia dyrektora szko³y o zmia-
nie liczby cz³onków rodziny, od której uzale¿niona jest wyso-
ko�æ dodatku - nienale¿ne �wiadczenie podlega zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu przys³uguje tyl-
ko jeden dodatek.
Ma³¿onkowie wspólnie okre�laj¹ pracodawcê, który bêdzie
im wyp³aca³ dodatek mieszkaniowy.

6. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi niezale¿-
nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.

7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek nauczycie-
la, lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³-
¿onkami, w wysoko�ci okre�lonej w tabeli Nr 3.

8. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje od pierwszego dnia mie-
si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wnio-
sek o jego przyznanie.

Tabela Nr 3. Wysoko�æ dodatków mieszkaniowych.

§ 30

1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresach wykonywa-
nia pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie �wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego

w odrêbnych przepisach,
d) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia

wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, jednak w przy-
padku gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojsko-
wej zosta³a zawarta umowa o pracê na czas okre�lony,
dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na
który umowa ta zosta³a zawarta.

X. DODATEK WIEJSKI

§ 31

1. Na podstawie art. 54 ust. 5 - ustawy Karta Nauczyciela -
nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnionego na terenie wsi, przy-
s³uguje odrêbny dodatek zwany dalej "dodatkiem wiejskim"
- w wysoko�ci 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Organ prowadz¹cy szko³y mo¿e podwy¿szyæ dodatek wiej-
ski nauczycielowi w przypadku wystêpowania deficytu kadr.

3. Wysoko�æ podwy¿szonego dodatku wiejskiego jest przyzna-
wana indywidualnie na okre�lony czas.

4. W razie zbiegu prawa do dodatku mieszkaniowego i prawa
do dodatku wiejskiego - nauczycielowi spe³niaj¹cemu wy-
magane warunki - przys³uguj¹ oba te dodatki.

XI.  DOKSZTA£ACANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
       NAUCZYCIELI

§ 32

1. Na podstawie art. 70a ust. 1 - ustawy Karta Nauczyciela -
w bud¿ecie organu prowadz¹cego wyodrêbnia siê �rodki
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
z uwzglêdnieniem doradztwa metodycznego - w wysoko�ci
1% planowanych rocznych �rodków na wynagrodzenia za-
sadnicze dla nauczycieli.

2. Podzia³ �rodków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, form doskonalenia zawodowego, reguluje Roz-
porz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) w sprawie sposobu
podzia³u �rodków na wspieranie doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli, form doskonalenia zawodowego - dofinan-
sowanych ze �rodków wyodrêbnionych w bud¿etach orga-
nów prowadz¹cych szko³y.

3. Podstawê do podzia³u �rodków na dofinansowanie dokszta³-
cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi wie-
loletni program rozwoju szko³y i plan rozwoju zawodowego
nauczycieli.

4. Podzia³ �rodków finansowych na dokszta³canie i doskonale-
nie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust 2a - ustawy
Karta Nauczyciela - dokonuje siê po zasiêgniêciu opinii zwi¹z-
ków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.

§ 33

1. Na podstawie art. 72 ust. 1 - ustawy Karta Nauczyciela -
niezale¿nie od przys³uguj¹cego nauczycielowi i cz³onkom
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jego rodziny prawa do �wiadczeñ z ubezpieczenia zdro-
wotnego - organ prowadz¹cy szko³y - przeznacza corocz-
nie w bud¿ecie �rodki finansowe z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli korzystaj¹cych z opieki
zdrowotnej.

2. Ustala siê �rodki finansowe z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotn¹ dla nauczycieli w wysoko�ci - 0,3% planowa-
nych rocznych �rodków na wynagrodzenia zasadnicze na-
uczycieli.

XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 34

1. Wprowadzanie zmian w Regulaminie mo¿e byæ dokonywa-
ne w trybie uchwalania regulaminu przez Radê Gminy Jo-
d³ownik.

2. Zobowi¹zuje siê dyrektorów szkó³ do udostêpnienia tre�ci
regulaminu wszystkim nauczycielom w sposób zwyczajowo
przyjêty.

3. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2006 do 31 grud-
nia 2006 roku.

4. Na podstawie art. 30 ust. 6a - ustawy Karta Nauczyciela -
regulamin po uwzglêdnieniu zmiany podstawy prawnej za-
wartej w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Spo-
ru z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181) zosta³
uzgodniony ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi na-
uczycieli tj. Zarz¹dem Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Jod³owniku.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a
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Uchwa³a Nr XLIII/190/2006
Rady Gminy Lubieñ

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Tenczynie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.) art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pó�n.
zm.), w zwi¹zku z § 1 ust. 1, art. 3 za³¹cznika Nr 3 do Rozporz¹-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z pó�n. zm.) po rozpa-
trzeniu wspólnego wniosku Rady Rodziców, Samorz¹du
Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Tenczynie
- Rada Gminy Lubieñ uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Gimnazjum w Tenczynie nadaje siê imiê S³ugi Bo¿ego ksiê-
dza Micha³a Rapacza.

2. Po dokonanej zmianie nazwa szko³y jest nastêpuj¹ca:
"Gimnazjum im. S³ugi Bo¿ego ksiêdza Micha³a Rapacza
w Tenczynie".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubieñ.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szczepaniec
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Uchwa³a nr XLIV/318/06
Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz
warto�ci jednego punktu dla pracowników Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej.

Na podstawie § 2 pkt. 1 i § 3 ust. 4 Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wyna-
gradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialne-
go (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z pó�n. zm.) Rada Gminy Ochotnica
Dolna uchwala co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê kwotê 824 z³ jako najni¿sze wynagrodzenie w I ka-
tegorii zaszeregowania w tabeli miesiêcznych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego pracowników Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Ochotnicy Dolnej.

2. W celu ustalenia miesiêcznego wynagrodzenia zasadnicze-
go pracowników wymienionych w ust. 1 zezwala siê na usta-
lenie przez pracodawcê kwoty 6.50 z³ jako warto�æ jednego
punktu.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Ochotnica
Dolna.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek
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Uchwa³a Nr XLIV/320/06
Rady Gminy Ochotnica Dolna

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci dla
przedsiêbiorców  tworz¹cych nowe inwestycje

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 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 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó�n. zm.) Rada Gminy Ochotni-
ca Dolna uchwala, co nastêpuje:
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§ 1

1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci nowo wybudo-
wane, nowo nabyte budowle, budynki lub ich czê�ci zajête
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  przez przedsiê-
biorców.

 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci rozbudowa-
ne, nadbudowane, budowle, budynki lub ich czê�ci zajê-
te na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej przez przed-
siêbiorców

 3. Przez budowle, budynki lub ich czê�ci o których mowa w ust 1
i 2 rozumie siê obiekty, które zosta³y nabyte na w³asno�æ
lub oddane do u¿ytkowania w roku 2006 i w latach nastêp-
nych.

 4. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1 i 2 przys³uguje poczy-
naj¹c od pierwszego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym przedsiêbiorca naby³ lub odda³ do u¿ytkowania
budowlê, budynek lub ich czê�ci i obejmuje:
1) przez okres jednego roku - 100% powierzchni u¿ytkowej

budynku, 100% warto�ci budowli stanowi¹cej podstawê
opodatkowania,

2) przez okres drugiego roku - 75% powierzchni u¿ytkowej
budynku, 75% warto�ci budowli stanowi¹cej podstawê
opodatkowania,

3) przez okres trzeciego roku - 50% powierzchni u¿ytkowej
budynku, 50% warto�ci budowli stanowi¹cej podstawê
opodatkowania.

5. W przypadku rozbudowy, nadbudowy budowli, budynków
lub ich czê�ci zwolnienie obejmuje tylko czê�æ rozbudowan¹,
nadbudowan¹.

§ 2

1.Kwota zwolnienia dla jednego przedsiêbiorcy z tytu³u podat-
ku od nieruchomo�ci nie mo¿e przekroczyæ 100 tys. euro
³¹cznie z pomoc¹ uzyskan¹ z innych �róde³ w ci¹gu ostatnich
trzech latach.

2. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1
jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê w terminie do
15 stycznia ka¿dego roku lub w terminie 14 dni od dnia na-
bycia nieruchomo�ci nastêpuj¹cych dokumentów:
1) dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie warunków

uprawniaj¹cych do objêcia zwolnieniem:
a) akt nabycia na w³asno�æ budynku, budowli,
b) pozwolenie na u¿ytkowanie nowo wybudowanej, roz-

budowanej lub nadbudowanej czê�ci budynku, budowli
lub ich czê�ci.

2) informacji o otrzymanej pomocy publicznej przez przed-
siêbiorcê w okresie trzech kolejnych lat poprzedzaj¹cych
okres zwolnienia, stanowi¹cej za³¹cznik do rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002r.w sprawie
wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyska-
nej przez przedsiêbiorcê (Dz. U. Nr 196 poz. 1654).

§ 3

Zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci, przewidziane ni-
niejsz¹ uchwa³¹ nie narusza ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123 poz.1291).

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ochotni-
ca Dolna.

§ 5

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek
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Uchwa³a Nr XVIII/80/06
Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin

Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
z dnia 21 lutego 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu okre�laj¹cego za-
sady zbiorowego odprowadzania �cieków realizowanego
na terenie Gmin - Uczestników Zwi¹zku Gmin Dorzecza
Górnej Raby i Krakowa, w których jest eksploatowany
maj¹tek Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
lub jednostki organizacyjnej Zwi¹zku Gmin Dorzecza Gór-
nej Raby i Krakowa, w tym prawa i obowi¹zki przedsiê-
biorstw oraz odbiorców.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o Samorz¹dzie Gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 19 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê o zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747z pó�n.
zm.) oraz na podstawie §11 ust 1 Statutu Zwi¹zku Gmin Dorze-
cza Górnej Raby i Krakowa wpisanego do Rejestru zwi¹zków
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

Zatwierdza siê Regulamin okre�laj¹cy zasady zbiorowego
odprowadzania �cieków realizowanego na terenie Gmin -
Uczestników Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa,
w których jest eksploatowany maj¹tek Zwi¹zku Gmin Dorze-
cza Górnej Raby i Krakowa lub jednostki organizacyjnej Zwi¹z-
ku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, w tym prawa i obo-
wi¹zki przedsiêbiorstw oraz odbiorców.

§ 2

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Gmin
Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr VI/32/03 z dnia 31 maja 2003 r.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia Zwi¹zku: J. Potaczek
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REGULAMIN

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin okre�la zasady zbiorowego odprowadzania �cie-
ków realizowanego na obszarze Gmin - Uczestników Zwi¹zku
Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa,w których jest eksplo-
atowany maj¹tek Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Kra-
kowa lub jednostki organizayjnej Zwi¹zku Gmin Dorzecza Gó-
mej Raby i Krakowa, w tym prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw
oraz odbiorców.

§ 2

U¿yte w regulaminie okre�lenia oznaczaj¹:
1) ustawa- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-

opatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
(Dz. U.Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy,

3) przedsiêbiorstwo - przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo- kanali-
zacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

4) umowa- umowa o odprowadzanie �cieków, o której mowa
w art. 6 ustawy,

5) wodomierz- przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na we-
wnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego
przy punkcie czerpalnym wody,

6) wodomierz g³ówny- przyrz¹d pomiarowy, o którym mowa
w art. 2 pkt 19 ustawy,

7) wodomierz dodatkowy - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za
wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu ilo�ci wody bezpow-
rotnie zu¿ytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

8) wodomierz w³asny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy ilo�æ
wody pobieranej z w³asnych ujêæ wody, zainstalowany i utrzy-
mywany na koszt odbiorcy,

9) okres obrachunkowy - okres rozliczeñ za us³ugi odprowa-
dzania �cieków okre�lony w umowie.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo kanalizacyjne

w zakresie odprowadzania �cieków oraz obowi¹zków
Odbiorców warunkuj¹ce jego utrzymanie

§ 3

1. Ilo�ci odprowadzanych �cieków okre�la umowa. Umowa
mo¿e równie¿ ustalaæ dopuszczalny poziom zanieczyszczeñ
�cieków wprowadzanych przez Odbiorców.

2. Wska�niki charakteryzuj¹ce poziom us³ug, inne ni¿ te, które
s¹ okre�lone w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wod-
noprawnym, okre�la/j¹ zezwolenie/a na prowadzenie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
�cieków udzielane decyzj¹/ami zarz¹du zwi¹zku miêdzyg-
minnego.

§ 4

1. Przedsiêbiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹-
zek zapewniæ:

1) przepustowo�æ posiadanego przy³¹cza kanalizacyjnego,
zapewniaj¹cego odprowadzanie �cieków w ilo�ci okre-
�lonej w umowie,

2) ci¹g³o�æ i niezawodno�æ odprowadzania �cieków do posia-
danych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ kanalizacyjnych,

3) budowê urz¹dzeñ kanalizacyjnych w zakresie wynikaj¹-
cym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo do prowadzenia bie¿¹cej kon-
troli ilo�ci i jako�ci odprowadzanych �cieków bytowych i �cie-
ków przemys³owych oraz kontroli przestrzegania umownych
ustaleñ dotycz¹cych technicznych warunków przy³¹czenia
do sieci kanalizacyjnej.

§ 5

Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z odprowadzania
�cieków w sposób nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególno�ci do:
1. natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o awa-

ryjnych zmianach ilo�ci i jako�ci odprowadzanych �cieków,
2. nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem, uzyska-

wanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci kana-
lizacyjnej,

3. utrzymania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest wo-
domierz lub urz¹dzenie pomiarowe, w stanie uniemo¿liwia-
j¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego
prawid³owego dzia³ania oraz zabezpieczenie pomieszcze-
nia przed dostêpem osób nieuprawnionych,

4. utrzymania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym pogorsze-
nia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przy³¹cze
kanalizacyjne nie znajduje siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa,

5. u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodu-
j¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

6. udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do dokumentacji
technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych ujêæ
wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, w zakresie umo¿liwia-
j¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje za-
silane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz usta-
lania ilo�ci �cieków odprowadzanych do kanalizacji,

7. wykorzystywania przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w ce-
lach i na warunkach okre�lonych w umowie.

§ 6

1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza kanalizacyjnego, bê-
d¹cego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istot-
nego obni¿enia poziomu us³ug �wiadczonych przez Przed-
siêbiorstwo, Odbiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego
usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia pomimo
wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma Przedsiêbiorstwo
prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia
zagro¿enia. Dzia³ania Przedsiêbiorstwa nie mog¹ naruszaæ
prawa w³asno�ci przy³¹cza przys³uguj¹cego Odbiorcy.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania

 oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami

A. Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiêbiorstwo
z Odbiorcami, nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron
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wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejsze-
go regulaminu.

§ 8

1. Umowa okre�la szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym zasa-
dy utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwania ich awarii.

2. W przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu Przedsiê-
biorstwa, odpowiedzialno�æ Przedsiêbiorstwa za zapewnia-
ne ci¹g³o�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug jest ograniczona
do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ kanaliza-
cyjnych.

3. Umowa okre�la miejsce wykonywania us³ugi odbioru �cieków.

 § 9

1. Umowy s¹ zawierane na czas nieokre�lony, z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 2.

2. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okre�lony:
1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy-

³¹czona do sieci zosta³ ustalony na czas okre�lony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹-

czona do sieci.

§ 10

1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze aneksu do
umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy
w czasie obowi¹zywania umowy oraz zmiana adresu do ko-
respondencji.

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomo�ci przy-
³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmian¹ Odbior-
cy, Przedsiêbiorstwo zawiera umowê z nowym Odbiorc¹, z za-
chowaniem dotychczasowych warunków technicznych �wiad-
czenia us³ug.

B. Zasady zawierania umów

§ 12

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posia-
daj¹cej tytu³ prawny do nieruchomo�ci, która ma byæ przy-
³¹czona do sieci kanalizacyjnej znajduj¹cej siê w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegaj¹-
ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana przedstawiæ Przed-
siêbiorstwu dokument, okre�laj¹cy aktualny stan prawny
przy³¹czonej nieruchomo�ci.

3. Je¿eli z tre�ci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny oso-
by sk³adaj¹ce wniosek do w³adania nieruchomo�ci¹, jest
ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument potwierdzaj¹cy ten
tytu³, z zastrze¿eniem ust 4.

4. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która korzy-
sta z nieruchomo�ci o nieregulowanym stanie prawnym, po
uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu korzystania z przy³¹-
czonej nieruchomo�ci.

5. Przedsiêbiorstwo mo¿e okre�liæ wzór wniosku o zawarcie
umowy.

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do pisem-
nego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utracie przezeñ

prawa do korzystania z nieruchomo�ci. Do czasu poinfor-
mowania Przedsiêbiorstwa, Odbiorca pomimo wyga�niê-
cia umowy, ponosi odpowiedzialno�æ za nale¿no�ci powsta-
³e w zwi¹zku ze �wiadczeniem us³ug przez Przedsiêbior-
stwo.

§ 13

1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali
znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na pisemny
wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowe-
go lub budynków wielolokalowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególno�ci:
1. okre�lenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okre�lenie

rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze
zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon¹ w³a-
snorêcznym podpisem,

2. o�wiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób ko-
rzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania ró¿nic ilo�ci
�cieków oraz obowi¹zku ponoszenia na rzecz Przedsiê-
biorstwa dodatkowych op³at,

3. Przedsiêbiorstwo mo¿e okre�liæ wzór wniosku, o którym
mowa w ust. 1.

§ 14

Przedsiêbiorstwo sporz¹dza projekt umowy w terminie
7 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy.

C. Zasady rozwi¹zywania umów

§ 15

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy, z za-
chowaniem okresu wypowiedzenia okre�lonego w umo-
wie.

2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem,
nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego o�wiadczenia woli
w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub przes³ania takiego o�wiad-
czenia listem poleconym.

§ 16

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia
stron.

2. Umowa zawarta na czas okre�lony ulega rozwi¹zaniu z chwil¹
up³ywu czasu na jaki zosta³a zawarta.

§ 17

Umowa wygasa w przypadku:
1) �mierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
2) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomo-

�ci,
3) zakoñczenia postêpowania upad³o�ciowego w celu likwida-

cji lub likwidacyjnego strony bêd¹cej przedsiêbiorc¹,
4) utraty przez Przedsiêbiorstwo zezwolenia na prowadzenie

dzia³alno�ci.

§ 18

Po rozwi¹zaniu lub wyga�niêciu umowy, Przedsiêbiorstwo
dokonuje zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
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Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at

ustalone w taryfach

§ 19

Rozliczenia za us³ugi odprowadzania �cieków s¹ prowa-
dzone przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami, wy³¹cznie w opar-
ciu o ceny i stawki op³at okre�lone w og³oszonych taryfach.

§ 20

D³ugo�æ okresu obrachunkowego okre�la umowa, przy czym
jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie d³u¿szy ni¿ rok.

§ 21

1. Wej�cie w ¿ycie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
2.Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at wyni-

kaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomo�ci
publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania Od-
biorców o ich wysoko�ci.

3.Przedsiêbiorstwo do³¹cza do umowy aktualnie obowi¹zuj¹c¹
taryfê lub jej wyci¹g, zawieraj¹cy ceny i stawki op³at w³a-
�ciwie dla Odbiorcy bêd¹cego strony umowy.

§ 22

1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿no�ciami za us³ugi
�wiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbior-
cami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych lokali,
Przedsiêbiorstwo wystawia odrêbn¹ fakturê na zarz¹dcê lub
w³a�ciciela takiego budynku oraz odrêbne faktury osobom
korzystaj¹cym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturê nie pó�niej ni¿ 14 dni od daty
dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilo�æ �wiadczonych
us³ug jest ustalana na innej podstawie ni¿ wskazanie wodo-
mierza lub urz¹dzenia pomiarowego, koñca okresu obra-
chunkowego.

4. Odbiorca dokonuje zap³aty za odprowadzone �cieki w termi-
nie wskazanym w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿
14 dni od daty jej dorêczenia. Opó�nienia w zap³acie upraw-
niaj¹ Przedsiêbiorstwo do naliczania odsetek, w wysoko�ci
ustawowej.

5. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ, co do wysoko�ci fak-
tury nie wstrzymuj¹ jej zap³aty.

6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet
przysz³ych nale¿no�ci lub na ¿¹danie Odbiorcy zwraca siê j¹
w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej sprawie.

§ 23

W przypadku niesprawno�ci wodomierza g³ównego lub urz¹-
dzenia pomiarowego oraz braku mo¿liwo�ci ustalenia na pod-
stawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa i umo-
wy ilo�ci �wiadczonych us³ug, ilo�æ odprowadzanych �cieków
ustala siê na podstawie �redniej ilo�ci odprowadzanych �cie-
ków w ca³ym okresie �wiadczenia us³ug przed stwierdzeniem
niesprawno�ci wodomierza i/lub urz¹dzenia pomiarowego.

§ 24

1. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych i wprowadza
�cieki do urz¹dzenia Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹-

dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowadzanych �cieków jest
ustalana jako równa ilo�æ wody pobranej, ustalonej na pod-
stawie wskazañ wodomierza w³asnego.

2. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych oraz urz¹-
dzeñ Przedsiêbiorstwa i wprowadza �cieki do urz¹dzeñ
Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ
odprowadzanych �cieków jest ustalana jako suma wskazañ
wodomierza w³asnego i wodomierza g³ównego.

3. W przypadkach okre�lonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobo-
wi¹zany do zakupu i zainstalowania na w³asny koszt wodo-
mierza w³asnego, jego utrzymania i legalizacji.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 25

Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomo�ci do
sieci sk³ada Przedsiêbiorstwu wniosek o przy³¹czenie, który
powinien zawieraæ co najmniej:
1. imiê i nazwisko ( lub nazwê) wnioskodawcy,
2. adres do korespondencji,
3. w przypadku osób prawnych odpis z w³a�ciwego rejestru

wskazuj¹cy na sposób prezentacji podmiotu,
4. okre�lenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odbioru us³ug,
5. wskazanie przewidywanej ilo�ci odprowadzanych �cieków i ich

rodzaju ( w przypadku dostawców �cieków przemys³owych,
równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków oraz zastosowanych
lub planowanych do zastosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych),

6. opis nieruchomo�ci, do której bêdzie dostarczana woda
i/ lub z której bêd¹ odprowadzane �cieki, w szczególno�ci
okre�lenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania,
i przeznaczenia.

7. wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia dostarczania
�cieków.

§ 26

 Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegaj¹ca siê
o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1. dokument stwierdzaj¹cy stan prawny nieruchomo�ci, której

dotyczy wniosek,
2. mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo�ci,

o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodo-
ci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

§ 27

1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce pod-
³¹czenie nieruchomo�ci do sieci, Przedsiêbiorstwo w termi-
nie 30 dni od otrzymania prawid³owo wype³nionego wnio-
sku, o którym mowa w §25 wraz z kompletem za³¹czników,
wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomo�ci
dokument pod nazw¹ " Warunki przy³¹czenia do sieci kana-
lizacyjnej".W razie braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia nierucho-
mo�ci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 21 dni od otrzy-
mania wniosku, o którym mowa w §25, informuje o tym
osobê ubiegaj¹c¹ siê o pod³¹czenie, wskazuj¹c wyra�nie na
powody, które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:
1. wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomo�ci

do sieci kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wo-
domierza g³ównego i/lub urz¹dzenia pomiarowego,
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2. okre�laæ maksymaln¹ ilo�æ wody dostarczanej do nieru-
chomo�ci z podzia³em na poszczególne cele,

3. okre�laæ maksymaln¹ ilo�æ �cieków odprowadzanych
z nieruchomo�ci i ich jako�æ,

4. zawieraæ informacje o rodzaju i zawarto�ci dokumentów,
jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹-
czenie do sieci oraz podmiotach z jakimi nale¿y uzgodniæ,
lub do jakich nale¿y zg³osiæ fakt przy³¹czenia oraz projekt
przy³¹cza,

5. wskazaæ okres wa¿no�ci wydanych warunków przy³¹cze-
nia, nie krótszy ni¿ 1 rok.

3. Dokument, o którym mowa w ust 1 mo¿e okre�laæ:
1. parametry techniczne przy³¹cza,
2. miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego, a w przy-

padku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilo�ci od-
prowadzanych �cieków inaczej ni¿ na podstawie odczy-
tów ilo�ci pobieranej wody, urz¹dzenia pomiarowego do
mierzenia ilo�ci odprowadzanych �cieków lub te¿ wodo-
mierzy do mierzenia ilo�ci wody, z której nie odprowadza
siê �cieków do kanalizacji.

4. Wynagrodzenie Przedsiêbiorstwa za wydanie "Warunków
przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej", winno odpowiadaæ rze-
czywi�cie poniesionym przez Przedsiêbiorstwo kosztom przy-
gotowania takiego dokumentu.

§ 28

1. "Warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej" wydawane
osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci mog¹ za zgod¹
tej osoby, obejmowaæ nie tylko zgodê na wybudowanie przy-
³¹cza kanalizacyjnego, ale równie¿ obowi¹zek wybudowa-
nia przez przysz³ego Odbiorcê ze �rodków w³asnych, urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych.

2. W przypadku okre�lonym w ust. 1 Przedsiêbiorstwo i osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wydaniem "Warunków
przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej" s¹ zobowi¹zane do za-
warcia umowy reguluj¹cej tryb i zasady odp³atnego przejê-
cia przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wybudowanych przez
przysz³ego Odbiorcê ze �rodków w³asnych.

3. W sytuacji wspó³finansowania przez osobê ubiegaj¹c¹ siê
o przy³¹czenie budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kana-
lizacyjnych umowa zawierana miêdzy Przedsiêbiorstwem
a t¹ osob¹ reguluje tryb i zasady odp³atnego przejêcia przez
Przedsiêbiorstwo czê�ci inwestycji sfinansowanej przez oso-
bê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie.

4. Odp³atne przejêcie polegaæ mo¿e na przeniesieniu na Przed-
siêbiorstwo prawa w³asno�ci urz¹dzenia, jak równie¿ na za-
warciu umowy obligacyjnej, w szczególno�ci umowy dzier-
¿awy, a tak¿e prawnorzeczowej, w szczególno�ci ustanowie-
niu u¿ytkowania, w sposób umo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu
korzystanie z urz¹dzenia.

5. Wybór konkretnej formy odp³atnego przejêcia wymaga ak-
ceptacji Przedsiêbiorstwa i osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹-
czenie.

6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem niewa¿no�ci
winna byæ zawarta w formie pisemnej.

7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna okre�laæ, co najmniej:
1. termin wybudowania urz¹dzenia,
2. warunki techniczne, jakie urz¹dzenie musi spe³niaæ,
3. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiêbior-

stwo,
4. zasady wyceny inwestycji,
5. formê prawn¹ przejêcia urz¹dzenia przez Przedsiêbior-

stwo,

6. termin przejêcia urz¹dzenia,
7. termin i zasady wyp³aty wynagrodzenia za przeniesienie

w³asno�ci urz¹dzenia lub termin i zasady uiszczania wy-
nagrodzenia za korzystanie przez Przedsiêbiorstwo z urz¹-
dzenia na podstawie umowy nie przenosz¹cej prawa w³a-
sno�ci,

8. zabezpieczenie wzajemnych zobowi¹zañ.

§ 29

1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych do przy-
³¹czenia nieruchomo�ci do sieci jest pisemne uzgodnienie
z przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej( w tym pro-
jektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków
i sposobów dokonywania przez Przedsiêbiorstwo kontroli
robót.

2. Spe³nienie warunków wskazanych w ust. 1 nie jest wyma-
gane, je¿eli przy³¹czenie do sieci dokonuje Przedsiêbiorstwo,
które wyda³o "Warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacyj-
nej" dla danej nieruchomo�ci. Przedsiêbiorstwo wykonuje
tê us³ugê odp³atnie. Przed przyst¹pieniem do wykonania
us³ugi Przedsiêbiorstwo sporz¹dza na w³asny koszt i prze-
k³ada osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie szczegó³owy
wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez
Przedsiêbiorstwo po zakoñczeniu prac nie mo¿e byæ wy¿szy
o wiêcej ni¿ 10% w stosunku do sumy kosztów przed³o¿o-
nych osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie przed przyst¹-
pieniem do tych prac.

3. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomo�ci do
sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym
mowa w ust 1 przek³ada Przedsiêbiorstwu odpowiednie
dokumenty i informacje. Wykaz niezbêdnych dokumen-
tów i informacji Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie
ka¿dej osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomo-
�ci wraz z wydanymi "Warunkami przy³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej"

§ 30

Przed zawarciem umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje od-
bioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków
technicznych.

Rozdzia³ VI
Techniczne warunki okre�laj¹ce mo¿liwo�æ dostêpu

do us³ug kanalizacyjnych

§ 31

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego
Odbiorcy do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, je¿eli w wyniku
przy³¹czenia warunki techniczne pogarszaj¹ siê tak, ¿e nie
zostanie zachowany minimalny poziom us³ug, a w szczegól-
no�ci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolno�ci oczyszczalni
�cieków oraz zdolno�ci dostawczych istniej¹cych uk³adów
odprowadzania �cieków.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego
Odbiorcy do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, je¿eli przy³¹cze-
nie do sieci spowoduje obni¿enie poziomu us³ug w stopniu
takim, ¿e nie bêd¹ spe³nione wymagania okre�laj¹ce mini-
malny poziom us³ug.

3. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sie-
ci, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwo�ci �wiadczenia
us³ug.
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4. Poziom dostêpu do us³ug w przysz³o�ci wyznaczaj¹ wielo-
letnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ kanalizacyj-
nych.

Rozdzia³  VII
Sposób dokonania odbioru przez Przedsiêbiorstwo

wykonanego przy³¹cza

§ 32

1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza, Przedsiê-
biorstwo dokonuje sprawdzenia wykonanych prac z wyda-
nymi przez Przedsiêbiorstwo "Warunkami przy³¹czenia do
sieci kanalizacyjnej", oraz z projektem przy³¹cza.

2. Je¿eli" Warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej"obej-
mowa³y równie¿ obowi¹zek wybudowania przez przysz³e-
go Odbiorcê ze �rodków w³asnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
to warunkiem przyst¹pienia do odbioru przy³¹cza mo¿e byæ
wcze�niejszy odbiór tych urz¹dzeñ.

3. Okre�lone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upo-
wa¿nionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza.
Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czê�ciowemu odbio-
rów (tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y zg³aszaæ do odbioru
przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny w za-
kresie wskazanym w warunkach technicznych w dwóch eg-
zemplarzach, z których jeden dostarcza siê do Przedsiêbior-
stwa, a drugi do odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego siê
aktualizacj¹ dokumentacji geodezyjnej.

§ 33

1. Po zg³oszeniu gotowo�ci do odbioru przez przedstawiciela
Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia jego termin, na nie d³u-
¿ej ni¿ trzy dni po dacie zg³oszenia.

2. Wyniki prób i odbioru, o których mowa w ust. 2 s¹ potwier-
dzane przez strony w sporz¹dzonych protoko³ach.

§ 34

Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbiorców okre-
�la Przedsiêbiorstwo.

§ 35

1. Zg³oszenie odbioru technicznego przy³¹cza powinno zawie-
raæ co najmniej:
a) dane identyfikuj¹ce inwestora i adres przy³¹cza,
b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcê,
c) inne warunki odbioru, np. zamkniêcie sieci eksploato-

wanej.
2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien zawieraæ

co najmniej:
 a) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot odbioru,

(�rednica, materia³, d³ugo�æ, elementy uzbrojenia)
 b) rodzaj odprowadzanych �cieków, dla przy³¹cza kanaliza-

cyjnego
c) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej odbioru,
d) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem a realizacj¹

przy³¹cza.

Rozdzia³ VIII
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug oraz sposób

postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³o�ci
lub odpowiednich parametrów �wiadczonych us³ug

§ 36

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia wszelkich
istotnych informacji dotycz¹cych:
1. prawid³owego sposobu wykonania przez Odbiorcê umo-

wy o odprowadzanie �cieków,
2. warunków przy³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej przez

nowych Odbiorców,
3. wystêpuj¹cych zak³óceñ w odprowadzaniu �cieków,
4. wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5. planowanych przerw w �wiadczeniu us³ug.

2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za po�rednictwem tele-
fonu, faksu lub elektronicznych �rodków przekazu bez zbêd-
nej zw³oki, jednak¿e w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.

3. Je¿eli pro�ba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na
pi�mie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo- kanalizacyjne udzie-
la odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzy-
mania pro�by chyba, ¿e osoba zwracaj¹ca siê o informacjê
wyra�nie zaznaczy³a, i¿ informacja ma byæ udzielona w jed-
nej z form wskazanych w ust 2.

4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych
okresów d³u¿szych ni¿ terminu w ust 2 i 3 , Przedsiêbiorstwo
przed up³ywem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje
o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a pro�bê o informacjê i wska-
zuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten
w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia
z³o¿enia pro�by.

§ 37

1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹-
cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo umo-
wy, w szczególno�ci ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz
wysoko�ci op³at za te us³ugi.

2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzeæ reklamacjê bez

zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym jednak ni¿ od dnia z³o-
¿enia w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub dorêczenia reklamacji.
Ustêp 4 paragrafu poprzedzaj¹cego stosuje siê odpowiednio.

§ 38

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do wyznaczania osoby
lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz
osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci, w tym za
przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawieraj¹ca co najmniej: imienne
wskazanie pracowników upowa¿nionych do kontaktów z Od-
biorcami i osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie oraz do
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontak-
towe tych osób oraz godziny ich pracy, winna byæ wywieszo-
na w siedzibie Przedsiêbiorstwa i podawana do publicznej
wiadomo�ci wraz z og³oszeniem nowych taryf.

§ 39

1. W siedzibie Przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnione
wszystkim zainteresowanym:
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1. aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy taryfy cen i sta-
wek op³at,

2. tekst jednolity "Regulaminu odprowadzania �cieków", obo-
wi¹zuj¹cego na terenie Gminy,

3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jako�ci �cieków,
4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê

i zbiorowym odprowadzaniu �cieków wraz z wszystkimi
aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiêbiorstwo nie ma obowi¹zku udostêpniania doku-
mentów, o których mowa w ust. 1 poza swoja siedzib¹, z za-
strze¿eniem obowi¹zku do³¹czenia do umowy w chwili jej
zawierania obowi¹zuj¹cej taryfy lub jej wyci¹gu zawieraj¹-
cego ceny i stawki op³at.

§ 40

1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowaæ Odbiorców,
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w odbiorze
�cieków, w sposób zwyczajowo przyjêty z wyprzedzeniem
co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie poin-
formowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, o za-
istnia³ych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w od-
biorze �cieków, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiêbiorstwo
mo¿e o zdarzeniach wskazanych w ust 2 poinformowaæ wy-
³¹cznie w³a�ciciela lub zarz¹dcê nieruchomo�ci, o ile plano-
wany czas trwania przerwy w odprowadzaniu �cieków nie
przekracza 12 godzin.

§ 41

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ
�wiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów, w szcze-
gólno�ci, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony ¿ycia
lub zdrowia ludzkiego, �rodowiska naturalnego, potrzebami
przeciwpo¿arowymi, a tak¿e przyczynami technicznymi.

2. Przedsiêbiorstwo ponosi odpowiedzialno�æ za szkody po-
wsta³e w zwi¹zku z wstrzymaniem lub ograniczeniem �wiad-
czenia us³ug, chyba, ¿e nie ponosi winy. Przedsiêbiorstwo
wolne jest od odpowiedzialno�ci w szczególno�ci wówczas,
gdy przerwa lub ograniczenie �wiadczenia us³ug, wynik³y z:
1. dzia³ania si³y wy¿szej, w tym, zw³aszcza si³ przyrody,
2. dzia³ania lub zaniechania osób lub podmiotów za które

przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialno�ci, w tym
samego Odbiorcy,

3. potrzeby ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz �rodo-
wiska naturalnego, a tak¿e potrzeb przeciwpo¿arowych.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 42

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszego Regulaminu, traci moc
obowi¹zuj¹cy Regulamin Zbiorowego Dostarczania Wody i Od-
prowadzania �cieków dla Gmin - Uczestników Zwi¹zku Gmin
Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.

§ 43

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

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia Zwi¹zku: J. Potaczek
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Zarz¹dzenie Nr 6/2006
Starosty Bocheñskiego
z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Bochni w roku
2006.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Do-
mu Pomocy Spo³ecznej w Bochni w roku 2006 w wysoko�ci
1 716.73 z³ (s³ownie: tysi¹c siedemset szesna�cie z³. 73/100).

§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni i Dyrektorowi
Domu Pomocy Spo³ecznej w Bochni.

§ 3

1. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i obowi¹zu-
je w 2006 roku.

2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.

Starosta: L. Wêgrzyn

1119

Zarz¹dzenie Nr 7/2006
Starosty Bocheñskiego
z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania wy-
chowanka w Zespole Placówek Opiekuñczo-Wychowaw-
czych w Bochni w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka
w roku 2006.

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia
2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó�n.
zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

1.Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania wychowanka w Ze-
spole Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Bochni
w placówce socjalizacyjnej - Dom Dziecka w wysoko�ci
2.798 z³. (s³ownie: dwa tysi¹ce siedemset dziewiêædziesi¹t
osiem z³.).

§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni i Dyrektorowi Ze-
spo³u Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Bochni.
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§ 3

1. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i obowi¹zu-
je w 2006 roku.

2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.

Starosta: L. Wêgrzyn
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Zarz¹dzenie Nr 199/2006
Starosty Brzeskiego
z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania mieszkañca w Domach Pomocy Spo³ecznej na tere-
nie Powiatu Brzeskiego w roku 2006.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dzam co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domach Pomocy Spo³ecznej na terenie Powiatu Brzeskiego
w roku 2006 w wysoko�ci:
1) 1.870,38 z³otych w Domu Pomocy Spo³ecznej w Brzesku

ul. Starowiejska 6,
2) 1.816,78 z³otych w Domu Pomocy Spo³ecznej w Por¹bce

Uszewskiej 272.

§ 2

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorom Domów
Pomocy Spo³ecznej w Brzesku i w Por¹bce Uszewskiej.

§ 3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania oraz pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Starosta: G. Wawryka
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Zarz¹dzenie Nr 198/2006
Starosty Brzeskiego
z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania wychowanka w placówkach opiekuñczo-wycho-
wawczych na terenie Powiatu Brzeskiego w roku 2006.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dzam co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania wychowanka
w placówkach opiekuñczo-wychowawczych na terenie Po-
wiatu Brzeskiego w roku 2006:
1) w Domu Dziecka w Jasieniu w wysoko�ci 2.136,72 z³o-

tych,
2) w O�rodku Wsparcia Dziennego w Jastwi w wysoko�ci

381,00 z³otych.

§ 2

Wykonanie zarz¹dzenia zleca siê Dyrektorowi Domu Dziecka
w Jasieniu i Dyrektorowi O�rodka Wsparcia Dziennego w Jastwi.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarz¹dzenia powierza siê Dyrek-
torowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

§ 4

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Starosta: G. Wawryka
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Zarz¹dzenie Nr 11/2006
Starosty Nowotarskiego
z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych,
funkcjonuj¹cych na terenie powiatu nowotarskiego.

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dzam co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w pla-
cówkach opiekuñczo-wychowawczych w roku 2006 w nastê-
puj¹cej wysoko�ci:
1. Rodzinny Dom Dziecka "Pokój i Dobro" w Szaflarach przy

ul. Polnej 7 - 1.506,80 z³.
2. Placówka Wsparcia Dziennego "Renovaro" w Nowym

Targu przy ul. Lud�mierskiej 17 - 290,91 z³.

§ 2

Koszty utrzymania dzieci w wy¿ej wymienionych placów-
kach zostan¹ og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Ma³opolskiego.

§ 3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Z up. Starosty:
Wicestarosta: J. Lasyk
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Zarz¹dzenie Nr 6/06
Starosty Nowos¹deckiego

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie ustalania �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych.

Na podstawie art. 6, pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z dnia 15 kwietnia 2004 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w pla-
cówce opiekuñczo wychowawczej w 2006 r.:
a) Rodzinnym Domu Dziecka w Krynicy w kwocie 1.763,00 z³o-

tych,
b) Rodzinnym Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej w kwocie

1.937,00 z³otych ,
c) Zespole Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Rytrze

w kwocie 2.890,00 z³otych,
d) Katolickiej Placówce Wychowawczej " Nasz Dom " w Moch-

naczce Ni¿nej w kwocie 1.280,00 z³otych.

§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorom Placó-
wek Opiekuñczo Wychowawczych w Rytrze, Krynicy, Lipnicy
Wielkiej, Mochnaczce Niznej .

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarz¹dzenia powierza siê Dy-
rektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
S¹czu.

§ 4

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2006 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Starosta Nowos¹decki: J. Golonka
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Zarz¹dzenie Nr 7/06
Starosty Nowos¹deckiego

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej.

Na podstawie art.6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 z dnia 15 kwietnia 2004 r. z pó�n. zm.) zarz¹dzam siê
co nastêpuje

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w domach pomocy spo³ecznej w 2006 r.:

a) Domu Pomocy Spo³ecznej w Muszynie w kwocie 1.637,50,
b) Domu Pomocy Spo³ecznej w Zbyszycach w kwocie 1.645,22,
c) Domu Pomocy Spo³ecznej w ̄ egiestowie Zdroju w kwocie

1.557,09.

§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorom Domów
Pomocy Spo³ecznej w Muszynie, w Zbyszycach i ̄ egiestowie
Zdroju.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarz¹dzenia powierza siê Dyrekto-
rowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym S¹czu.

§ 4

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2006 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Starosta Nowos¹decki: J. Golonka
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Zarz¹dzenie Nr 645/2006
Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia �rednich miesiêcznych kosztów utrzy-
mania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
w 2006 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.), art. 32 ust. 1 w zwi¹zku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 2
i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiato-
wym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 r. poz. 1592 z pó�n. zm.), art. 86
ust. 7, w zwi¹zku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê �rednie miesiêczne koszty utrzymania dziecka
w ni¿ej wymienionych placówkach opiekuñczo-wychowaw-
czych w 2006 roku:

I. Ca³odobowe placówki opiekuñczo-wychowawcze:

1) Dom Dziecka Nr 1, ul. Krupnicza 38 w Krakowie - 2469,90 z³,
2) Dom Dziecka Nr 7, ul. Naczelna 12 w Krakowie - 2309,61 z³,
3) Dom Dziecka im. J. Brzechwy, al. Pod Kopcem 10 a w Krako-

wie - 3626,66 z³,
4) Zespó³ Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych Nr 1,

os. Szkolne 27 w Krakowie - placówka ca³odobowa -
3179,65 z³,

5) Zespó³ Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych Nr 2,
ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie - placówka ca³odobowa
- 2814 z³,

6) Specjalistyczna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza "Par-
kowa", ul. Parkowa 12 w Krakowie - 3267,16 z³,

7) Pogotowie Opiekuñcze, ul. Górka Narodowa 116 w Krako-
wie - 4421,70 z³,
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8) Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom",
ul. Aleksandry 19 w Krakowie - 1877,53 z³,

9) Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
ul. Kopalina 7a w Krakowie - 1445,21 z³,

10) Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
ul. �ródlana 17 w Krakowie - 1475,84 z³,

11) Rodzinny Dom Dziecka Stowarzyszenia Rodzin Adopcyj-
nych i Zastêpczych "Pro Familia", ul. Weloñskiego 16 w Kra-
kowie - 1534,67 z³,

12) Rodzinny Dom Dziecka Towarzystwa Przyjació³ Dzieci,
ul. Gertrudy 2/3 w Krakowie - 1554,84 z³,

13) Rodzinna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza Stowarzy-
szenia "Pro Familia", ul. Jagielloñczyka 10 w Krakowie -
1369,58 z³,

14) Rodzinna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza "Ma³y Ksi¹-
¿ê" Stowarzyszenia "U Siemachy", al. Modrzewiowa 25
w Krakowie - 1876,28 z³,

15) Rodzinna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza Stowarzy-
szenia "U Siemachy", al. Modrzewiowa 25 w Krakowie -
1445,23 z³,

16) Socjalizacyjna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza Zgro-
madzenia Sióstr �w. Jana Chrzciciela, Pasierbiec 79 -
1 192,57 z³,

17) Socjalizacyjna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza - Gru-
pa Usamodzielniaj¹ca Towarzystwa "Nasz Dom", ul. Ru-
ciana 6a w Krakowie - 1893,84z³,

18) Socjalizacyjna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza - Gru-
pa Usamodzielniaj¹ca Stowarzyszenia Na Rzecz M³odzie-
¿y "Nowa Droga", ul. K¹pielowa 41 w Krakowie - 2008,49 z³,

19) O�rodek Opiekuñczo-Wychowawczy "Dzie³o Pomocy Dzie-
ciom", ul. Rajska 10 w Krakowie - 2456,72 z³,

20) Dom Dziecka �w. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Mi³osier-
dzia, ul. Piekarska 4/6 w Krakowie - 2239,75 z³,

21) O�rodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek
NMP, ul. Lenartowicza 4 w Krakowie - 2119,39 z³,

22) Dom Dziecka dla Dziewcz¹t, ul. Siemiradzkiego 31 w Kra-
kowie - 2121,94 z³,

23) Interwencyjna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza dla
Dziewcz¹t Stowarzyszenia Przyjació³ Osób Niepe³nospraw-
nych "Wspólna Rado�æ", os. Willowe 19 w Krakowie -
3372,92 z³.

II. Placówki opiekuñczo-wychowawcze wsparcia dziennego:

1) Zespó³ Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych Nr 1,
os. Szkolne 27 w Krakowie - placówka wsparcia dzienne-
go - 465,18 z³,

2) Zespó³ Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych Nr 2,
ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie - placówka wsparcia
dziennego - 570,53 z³,

3) �wietlica terapeutyczna "Ikar" przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Integracji, ul. Bujaka 15 w Krakowie - 243,92 z³,

4) �wietlica �rodowiskowa przy ul. Zamojskiego 1 w Krako-
wie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Miejskiego
Krakowskiego - 220,53 z³,

5) �wietlica �rodowiskowa przy ul. Ró¿yckiego 5 w Krako-
wie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Miejskiego
Krakowskiego - 342,89 z³,

6) �wietlica �rodowiskowa przy ul. Radzikowskiego 29 w Kra-
kowie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Miejskie-
go Krakowskiego - 252,60 z³,

7) �wietlica �rodowiskowa przy ul. Strzelców 15 w Krako-
wie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Miejskiego
Krakowskiego - 224,09 z³,

8) �wietlica �rodowiskowa przy ul. P. W³odkowica 7a w Kra-
kowie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Kraków
�ródmie�cie - 280,37 z³,

9) �wietlica �rodowiskowa przy ul. Augustiañskiej 22 w Kra-
kowie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Kraków
�ródmie�cie - 345,13 z³,

10) �wietlica �rodowiskowa przy Al. S³owackiego 44 w Krako-
wie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Kraków Kro-
wodrza - 216 z³,

11) �wietlica �rodowiskowa przy ul. Szlachtowskiego 31 w Kra-
kowie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Kraków
Krowodrza - 217,05 z³,

12) �wietlica �rodowiskowa przy os. Na Wzgórzach 13a w Kra-
kowie, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Kraków
Nowa Huta - 197,08 z³,

13) �wietlica "Alf Klub" przy ul. Tynieckiej 122 w Krakowie,
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Oddzia³u Kraków Podgó-
rze - 172,44 z³,

14) Centrum M³odzie¿y "U Siemachy" Dzienny O�rodek Socjo-
terapii "Na D³ugiej", ul. D³uga 42 w Krakowie - 258,26 z³,

15) Centrum M³odzie¿y "U Siemachy" Dzienny O�rodek Socjo-
terapii "Na Lea", ul. Lea 55 w Krakowie - 259,18 z³,

16) Centrum M³odzie¿y "U Siemachy" Dzienny O�rodek Socjo-
terapii "Na Konopnickiej", ul. Konopnickiej 19 w Krakowie -
272,62 z³,

17) Centrum M³odzie¿y "U Siemachy" Dzienny O�rodek Socjo-
terapii "Na Koz³ówce", ul. Na Koz³ówce 25 w Krakowie -
256,85 z³,

18) Centrum M³odzie¿y "U Siemachy" Dzienny O�rodek Socjo-
terapii "Na Górali", os. Górali 19 w Krakowie - 308,88 z³,

19) Centrum M³odzie¿y "U Siemachy" Dzienny O�rodek Socjo-
terapii "Na Mogilskiej", ul. Mogilska 58 w Krakowie -
281,49 z³,

20) Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza Wsparcia Dzienne-
go Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka "Weso³e
Urwisy", ul. Pop³awskiego 17 w Krakowie - 191,83 z³,

21) Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza Wsparcia Dzienne-
go Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka "Bocian-
ki", ul. Korzeniaka 18 w Krakowie - 172,56 z³,

22) Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza Wsparcia Dzienne-
go Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka "Iskier-
ka", ul. Strzelców 9a w Krakowie - 201,67 z³,

23) Katolicka �wietlica Profilaktyczno - Wychowawcza "Orato-
rium" Zgromadzenia Sióstr �w. Micha³a Archanio³a,
ul. Aleksandry 1 w Krakowie - 186,54 z³.

§ 2

�redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w 2006 roku
ustalony zosta³ na podstawie wydatków przeznaczonych na
dzia³alno�æ placówki, wynikaj¹cych z utrzymania dzieci w 2005
roku, bez wydatków inwestycyjnych, podzielonych przez liczbê
miejsc w placówce i przez dwana�cie miesiêcy oraz pomno¿o-
ny przez �rednioroczny wska�nik cen towarów i us³ug kon-
sumpcyjnych ogó³em, czyli 101,5%, prognozowany w ustawie
bud¿etowej na 2006 rok.

§ 3

Niniejsze zarz¹dzenie ustalaj¹ce �redni miesiêczny koszt
utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
w 2006 r. og³oszone zostanie w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Ma³opolskiego.
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§ 4

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Miejskie-
go O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Krakowie.

§ 5

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa: J. Majchrowski
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Zarz¹dzenie Nr 646/2006
Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 28 Marca 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania mieszkañca w 2006 roku w domach pomocy spo-
³ecznej dzia³aj¹cych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.), art. 91 i art. 92 ust.1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t. j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z pó�n. zm.), art. 60 ust. 2 pkt 2,
w zwi¹zku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w 2006
roku:

I. W domach pomocy spo³ecznej - prowadzonych przez
Gminê Miejsk¹ Kraków:

� domy przeznaczone dla osób w podesz³ym wieku
1) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 -  1560 z³
2) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Praska 25 - 1 470 z³

� domy przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie
chorych

3) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Helclów 2 - 1 990 z³,
4) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Nowaczyñskie-

go 1 - 2 040 z³,
5) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Radziwi³³owska 8

- 2 350 z³,
6) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. £anowa 39 -

1 900 z³,
7) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. £anowa 43 a,

a) dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
- 2 330 z³,

b) dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1 670 z³.

� dom przeznaczony dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nych intelektualnie

8) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. £anowa 41 b -
2 990 z³.

� domy przeznaczone dla osób doros³ych niepe³nospraw-
nych intelektualnie

9) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Babiñskiego 25  -
2 420 z³

10) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5 -
2 070 z³.

� domy przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie cho-
rych

11) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55   -
2 090 z³,

12) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. £anowa 41 -
1 890 z³,

13) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, os. Szkolne 28 -
1 960 z³,

14) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. £anowa 43b -
1 940 z³,

15) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, os. Sportowe 9  -
1 900 z³.

II. W domach pomocy spo³ecznej - prowadzonych na zle-
cenie Gminy Miejskiej Kraków przez podmioty niepu-
bliczne:

� dom przeznaczony dla osób w podesz³ym wieku
1) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. So³tysowska 13 D

- 1 820 z³,
prowadzony na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków
przez Fundacjê "Zdrowie dla Budowlanych" os. M³odo�ci 9.

� domy przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie
chorych:

2) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie
96  - 1 920 z³
prowadzony na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez Zgro-
madzenie SS. S³u¿ebniczek N. M. P. Prowincja Krakowska
ul. Kordylewskiego 12,

3) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. Krowoderska 7 -
1 730 z³
prowadzony na zlecenie Gminy Miejskiej  Kraków
przez Prowincjê M.M. Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych
ul. Krowoderska 7

- dom przeznaczony dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nych intelektualnie:

4) Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie, ul. U³anów 25 -
2 580 z³
prowadzony na zlecenie Gminy Miejskiej  Kraków
przez Fundacjê dla Domu Pomocy Spo³ecznej Dzieci G³êbo-
ko Upo�ledzonych w Krakowie, ul. £anowa 43a.

§ 2

Miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w 2006 roku usta-
lony zosta³ na podstawie wydatków poniesionych na dzia³al-
no�æ jednostki, wynikaj¹cych z utrzymania mieszkañców do-
mów pomocy spo³ecznej w 2005 roku, bez wydatków inwe-
stycyjnych, podzielonych przez liczbê miejsc w domu i przez
dwana�cie miesiêcy oraz pomno¿ony przez prognozowany
w ustawie bud¿etowej na 2006 rok wska�nik cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych czyli 101,5 %

§ 3

Niniejsze zarz¹dzenie ustalaj¹ce �redni miesiêczny koszt
utrzymania mieszkañca w 2006 roku w domach pomocy spo-
³ecznej dzia³aj¹cych na terenie Gminy Miejskiej Kraków og³o-
szone zostanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Poz. 1125, 1126
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§ 4

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Miejskie-
go O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Krakowie.

§ 5

Traci moc zarz¹dzenie nr 391/2005 Prezydenta Miasta Kra-
kowa z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustalenia �redniego
miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w 2005 roku w
domach pomocy spo³ecznej dzia³aj¹cych na terenie Gminy Miej-
skiej Kraków.

§ 6

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa: J. Majchrowski
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Zarz¹dzenie Nr 12/2006
Starosty Miechowskiego
z dnia 23 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania mieszkañców w domach pomocy spo³ecznej funk-
cjonuj¹cych na terenie Powiatu Miechowskiego na 2006 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pó�n. zm.)
i art. 60 ust 2 pkt 2 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dzam co
nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañców
w domach pomocy spo³ecznej funkcjonuj¹cych na terenie Po-
wiatu Miechowskiego na 2006r. w nastêpuj¹cych wysoko-
�ciach:
1. 1 850,-  z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Miechowie,

ul. Warszawska 49 A,
2. 1 740,- z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Mianocicach 51,
3. 1 850,- z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej "Dom Kombatanta"

w Miechowie, ul. Szpitalna 1 B,
4. 1 848,-  z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej "Betania" w Mie-

chowie, ul. Ks. Skorupki 19,
5. 1 793,- z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Charsznicy,

ul. M³yñska 2.

§ 2

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.

§ 3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹ od
1 stycznia 2006 roku.

Starosta: M. Bertek
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Zarz¹dzenie Nr 13/2006
Starosty Miechowskiego

z dnia 23 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania dziecka w placówce opiekuñczo -wychowawczej na
terenie Powiatu Miechowskiego na 2006r.

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592
z pó�n. zm.) i art. 86 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z pó�n.
zm.) zarz¹dzam co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w Ze-
spole Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Miechowie
w nastêpuj¹cych formach opieki w wysoko�ci:
1. 2 263,- z³ Autonomiczna Grupa Usamodzielnienia,
2. 792,- z³ Integracyjne Ognisko Wychowawcze,
3. 1 324,- z³ Rodzinny Dom Dziecka.

§ 2

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.

§ 3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹ od
1 stycznia 2006 roku.

Starosta: M. Bertek
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Zarz¹dzenie Nr 15/2006
Starosty Powiatu Tarnowskiego

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
oraz mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej na terenie
Powiatu Tarnowskiego w 2006 r.

Na podstawie art.6 pkt 15, art. 60 ust.2 pkt 2 i art. 86 ust. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dzam,co nastêpuje:

§ 1

Ustalam miesiêczny koszt utrzymania dziecka w placów-
kach opiekuñczo-wychowawczych w 2006 r. w wysoko�ci :
1) 227,00 z³ dla O�rodka Wsparcia Dziennego w Wojniczu,
2) 227,00 z³ dla O�rodka Wsparcia Dziennego w Tuchowie,
3) 227,00 z³ dla O�rodka Wsparcia Dziennego w Zakliczynie,
4) 227,00 z³ dla O�rodka Wsparcia Dziennego w Zg³obicach,
5) 227,00 z³ dla O�rodka Wsparcia Dziennego w Lubczy,
5) 227,00 z³ dla O�rodka Wsparcia Dziennego w Jadownikach

Mokrych.
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§ 2

Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w po-
wiatowych domach pomocy spo³ecznej w 2006 r. w wyso-
ko�ci:
1) 1.650,28 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Stró¿ach,
2) 1.728,53 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Sieradzy,
3) 1.768,68 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Karwodrzy,
4) 1.866,07 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Wietrzychowi-

cach,
5) 1.916,21 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Rzuchowej,
6) 1.893,15 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Nowodworzu,
7) 1.626,65 z³ dla Domu Pogodnej Jesieni Samarytañskiego

Towarzystwa im. Jana Paw³a II w Zakliczynie,
8) 1.751,38 z³ dla Domu Pogodnej Jesieni Zgromadzenia Sióstr

�w. Józefa w Tuchowie,
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9) 1.834,48 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej Intelektualnie Caritas Diecezji Tar-
nowskiej w Jadownikach Mokrych.

§ 3

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.

§ 4

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹ od
1 stycznia 2006 r

Starosta: Z. Karciñski
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