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Uchwa³a Nr XXII/233/04
Rady Miejskiej w Bochni
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie Statutu Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Bochni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41
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. 110 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593,
zm.: Nr 99 poz. 1001) oraz art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o �wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z pó�n. zm.),
Rada Miejska w Bochni uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Nadaje siê Miejskiemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej
w Bochni Statut w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XLII/408/02 Rady Miejskiej w Bochni
z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miej-
skiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Bochni (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 105 poz. 1634 z pó�n. zm.).

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Bochnia.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Olszewski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXII/233/04
Rady Miejskiej w Bochni
z dnia 24 czerwca 2004 r.

STATUT
MIEJSKIEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ

W BOCHNI

I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Bochni, zwany dalej
MOPS, jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy

Miasta Bochnia nie posiadaj¹c¹ osobowo�ci prawnej, dzia-
³aj¹c¹ jako jej wyodrêbniona jednostka bud¿etowa.

2. MOPS realizuje zadania Gminy Miasta Bochni w zakresie
pomocy spo³ecznej bêd¹ce zadaniami w³asnymi gminy
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, na-
³o¿one ustawami i zadania w zakresie �wiadczeñ rodzinnych.

3. Siedzib¹ MOPS jest Miasto Bochnia, a terenem dzia³ania
jest obszar Miasta Bochnia.

§ 2

O�rodek dzia³a na podstawie przepisów reguluj¹cych dzia-
³alno�æ w zakresie pomocy spo³ecznej oraz �wiadczeñ rodzin-
nych, a w szczególno�ci na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.

z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.),
4) ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U.

z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó�n. zm.),
5) innych, obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych pomocy

spo³ecznej i jednostek bud¿etowych,
6) uchwa³y Nr XIII/68/90 Miejskiej Rady Narodowej w Bochni

z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie powo³ania O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Bochni,

7) niniejszego Statutu.

§ 3

1. Miejskim O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej kieruje i reprezen-
tuje go na zewn¹trz Kierownik MOPS.

2. Kierownika MOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta
Bochnia.

3. Kierownik MOPS wykonuje czynno�ci pracodawcy w sto-
sunku do osób zatrudnionych w MOPS.

4. Umowy z pracownikami zawiera i rozwi¹zuje Kierownik.
5. Prawa i obowi¹zki pracowników MOPS reguluj¹ przepisy

ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
6. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ MOPS ustala Kierow-

nik w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Bur-
mistrza Miasta.

7. W MOPS tworzy siê komórkê organizacyjn¹ do realizacji
�wiadczeñ rodzinnych. Realizacja zadañ z zakresu �wiadczeñ
rodzinnych nie mo¿e powodowaæ nieprawid³owo�ci w wy-
konywaniu zadañ pomocy spo³ecznej, a tak¿e nie mo¿e na-
ruszaæ norm zatrudnienia pracowników socjalnych.

8. MOPS koordynuje realizacjê strategii rozwi¹zywania pro-
blemów spo³ecznych.

II. Zakres dzia³ania i zadania

§ 4

1. Celem pomocy spo³ecznej jest umo¿liwienie osobom i ro-
dzinom przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych, któ-
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rych nie s¹ one w stanie pokonaæ samodzielnie, wykorzy-
stuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwo�ci.

2. Pomoc spo³eczna wspiera osoby i rodziny w wysi³kach zmie-
rzaj¹cych do zaspokojenia niezbêdnych potrzeb i umo¿liwia im
¿ycie w warunkach odpowiadaj¹cych godno�ci cz³owieka.

3. Pomoc spo³eczna powinna w miarê mo¿liwo�ci doprowa-
dziæ do ¿yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze �rodowiskiem.

4. Do zadañ MOPS w zakresie wykonywania zadañ w³asnych
Gminy z zakresu pomocy spo³ecznej nale¿y:
� przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych, - przy-

znawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
� przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych.
� podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecz-

nej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy.

§ 5

1. Pomoc spo³eczna polega w szczególno�ci na:
a) przyznawaniu i wyp³acaniu �wiadczeñ przewidzianych

ustaw¹ o pomocy spo³ecznej,
b) pracy socjalnej,
c) prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
d) analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na

�wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
e) realizacji zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo-

³ecznych,
 f) rozwijaniu nowych form pomocy spo³ecznej i samopo-

mocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2. Na zlecenie Gminy w ramach integracji zawodowej i spo-

³ecznej MOPS mo¿e organizowaæ roboty publiczne oraz klu-
by integracji spo³ecznej organizuj¹c dzia³ania o charakterze
terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

3. Zakres dzia³ania, o którym mowa w ust. 1 MOPS realizuje
w ramach zadañ zleconych, w³asnych, w³asnych o charakte-
rze obowi¹zkowym.

4. Kierownik MOPS mo¿e wytaczaæ na rzecz obywateli powódz-
twa o �wiadczenia alimentacyjne.

5. MOPS mo¿e kierowaæ wnioski o ustalenie niezdolno�ci
do pracy, niepe³nosprawno�ci i stopnia niepe³nosprawno-
�ci do organów okre�lonych odrêbnymi przepisami.

§ 6

W zakresie �wiadczeñ rodzinnych MOPS realizuje nastê-
puj¹ce �wiadczenia:
1) zasi³ki rodzinne oraz dodatki do zasi³ków rodzinnych z tytu³u,

a) urodzenia dziecka,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy-

chowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do za-

si³ku dla bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego
okresu jego pobierania,

d) samotnego wychowywania dziecka,
e) kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego,
f) rozpoczêcia roku szkolnego,
g) podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem za-

mieszkania,
2) �wiadczenia opiekuñcze: zasi³ek pielêgnacyjny i �wiadcze-

nie pielêgnacyjne.

§ 7

Zadania w zakresie �wiadczeñ rodzinnych realizowane s¹
jako zadania zlecone w zakresie administracji rz¹dowej.

III. Sprawy organizacyjne

§ 8

1. Burmistrz Miasta Bochnia udziela Kierownikowi MOPS upo-
wa¿nienia do prowadzenia postêpowañ oraz wydawania de-
cyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy spo-
³ecznej oraz �wiadczeñ rodzinnych.

2. Kierownik MOPS sk³ada Radzie Miejskiej coroczne sprawoz-
danie z dzia³alno�ci MOPS oraz przedstawia potrzeby w za-
kresie pomocy spo³ecznej.

3. MOPS pos³uguje siê pieczêci¹ pod³u¿n¹ z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i pe³nym adresem siedziby.

IV. Finansowanie dzia³alno�ci MOPS

§ 9

1. Kierownik MOPS sprawuje nadzór w zakresie gospodaro-
wania �rodkami publicznymi pod wzglêdem legalno�ci, go-
spodarno�ci i celowo�ci.

2. Bazê lokalow¹ zabezpiecza Burmistrz Miasta Bochnia. Jest
on nadto odpowiedzialny za zapewnienie �rodków na wy-
nagrodzenia pracowników realizuj¹cych zadania w³asne
Gminy Miasta Bochnia.

3. Wydatki na realizacjê zadañ w³asnych Gminy Miasta Boch-
nia z zakresu pomocy spo³ecznej o charakterze obowi¹zko-
wym s¹ finansowane w ramach bud¿etu Gminy.

4. Zadania zlecone Gminie s¹ finansowane w formie dotacji
celowej przekazywanej za po�rednictwem Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego.

5. Tryb postêpowania w zakresie dzia³alno�ci finansowej MOPS
okre�laj¹ przepisy ustaw o finansach publicznych, o pomocy
spo³ecznej, o �wiadczeniach rodzinnych, o zamówieniach
publicznych.

§ 10

1. Podstaw¹ dzia³alno�ci MOPS jest roczny plan finansowy
obejmuj¹cy dochody i wydatki, opracowany w oparciu
o uk³ad wykonawczy bud¿etu Gminy Miasta Bochni w ra-
mach �rodków przewidzianych do dyspozycji MOPS.

2. PIan finansowy na realizacjê zadañ w³asnych i zleconych
ustala Kierownik MOPS po otrzymaniu uk³adu wykonaw-
czego bud¿etu Gminy od Burmistrza Miasta Bochnia.

3. MOPS gospodaruje wydzielonym mu maj¹tkiem, stanowi¹-
cym czê�æ mienia komunalnego, zapewnia jego ochronê i za-
rz¹dza nim zgodnie z przeznaczeniem.

4. Warto�æ maj¹tku MOPS okre�laj¹ ksiêgi inwentarzowe.

V. Postanowienia koñcowe

§ 11

1. Statut MOPS nadaje Rada Miejska w Bochni.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, maj¹

zastosowanie powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹-
ce funkcjonowania MOPS.

3. Zmiany do Statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie w³a�ci-
wym dla jego uchwalenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Olszewski
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Uchwa³a Nr XVI/170/04
Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 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.), w zwi¹zku z art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.), Rada Miejska
uchwala:

§ 1

Statut O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XXX/247/2000 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdze-
nia Statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Brzeszcze.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni
od daty og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/170/04
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia25 maja 2004 r.

STATUT
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach

O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach zwany dalej
"O�rodkiem" zosta³ powo³any uchwa³¹ Rady Miasta Brzesz-
cze z dnia 24 kwietnia 1990 r. Nr XII/61/90.
O�rodek dzia³a na podstawie:
1. Ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.).
2. Ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U.

z 2004 r. Nr 64 poz. 593).
3. Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerw-

ca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z pó�n. zm.).
4. Ustawy o �wiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopa-

da 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z pó�n. zm.).
5. innych aktów prawnych dotycz¹cych jego dzia³alno�ci.
6. niniejszego Statutu.

§ 1

1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej jest wyodrêbnion¹ jednostk¹
bud¿etow¹, skupiaj¹c¹ zadania z zakresu pomocy spo³ecz-
nej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

2. O�rodkiem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego dzia³al-
no�æ. Dyrektora O�rodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gmi-
ny Brzeszcze.

3. Obszarem dzia³ania O�rodkajest teren Gminy Brzeszcze.
4. Nadzór nad realizacj¹ zadañ zleconych w zakresie pomocy

spo³ecznej sprawuje Wojewoda Ma³opolski, a w zakresie
zadañ w³asnych - Burmistrz Gminy Brzeszcze.

5. Nadzór nad realizacj¹ zadañ w³asnych w zakresie dodatków
mieszkaniowych sprawuje Burmistrz Gminy Brzeszcze.

6. Nadzór nad realizacj¹ zadañ zleconych w zakresie �wiad-
czeñ rodzinnych sprawuje Wojewoda Ma³opolski.

7.  Wewnêtrzn¹ strukturê organizacyjn¹ O�rodka okre�la usta-
lony przez Dyrektora O�rodka regulamin organizacyjny.

§ 2

O�rodek jest realizatorem:
1. Zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej:

a) zadañ w³asnych Gminy o charakterze obowi¹zkowym:
� opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zy-

wania problemów spo³ecznych ze szczególnym
uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, pro-
filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i in-
nych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka;

� sporz¹dzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomo-
cy spo³ecznej;

� udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz nie-
zbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym;

� przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych;
� przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych;
� przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie

wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego;
� przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na po-

krycie wydatków na �wiadczenia zdrowotne osobom
niemaj¹cym dochodu i mo¿liwo�ci uzyskania �wiadczeñ
na podstawie przepisów o powszechnym ubezpiecze-
niu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

� przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kre-
dytowanego;

� op³acanie sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i ren-
towe za osobê, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi¹z-
ku z konieczno�ci¹ sprawowania bezpo�redniej, osobi-
stej opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³on-
kiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkuj¹c¹ matk¹,
ojcem lub rodzeñstwem;

� praca socjalna;
� organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym

specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy³¹cze-
niem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

� prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opie-
kuñczowychowawczych wsparcia dziennego lub miesz-
kaniach chronionych;

� tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹:

� do¿ywianie dzieci;
� sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
� kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie

odp³atno�ci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu;
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� sporz¹dzanie sprawozdawczo�ci oraz przekazywanie
jej w³a�ciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektro-
nicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

� utworzenie i utrzymywanie o�rodka pomocy spo³ecz-
nej, w tym zapewnienie �rodków na wynagrodzenia
pracowników;

b) zadañ w³asnych Gminy:
�  przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych;
� przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne

usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz po-
mocy w naturze;

� prowadzenie i zapewnienie miejsc w o�rodkach wspar-
cia o zasiêgu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagaj¹cych opieki;

� podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo-
³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb Gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych;

c) zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i reali-
zowanych przez Gminê;
� przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych;
� op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okre-

�lonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;

� organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych us³ug
opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi;

� przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na po-
krycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹
lub ekologiczn¹;

� prowadzenie i rozwój infrastruktury �rodowiskowych
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi;

� realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê pozio-
mu ¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.

2. Zadañ z zakresu dodatków mieszkaniowych jako zadania
w³asne Gminy:
� prowadzenia postêpowania w sprawach;
� wydawania i realizacji decyzji.

3. Zadañ z zakresu �wiadczeñ rodzinnych jako zadania zlecone:
� prowadzenia postêpowania w sprawach;
� wydawania i realizacji decyzji.

§ 3

Dzia³alno�æ w zakresie pomocy spo³ecznej polega w szcze-
gólno�ci na:
1) przyznawaniu i wyp³acaniu przewidzianych ustaw¹ �wiadczeñ;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na

�wiadczenia z pomocy spo³ecznej;
5) realizacji zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo-

³ecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy

w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 4

Finansowanie:
1. Pomoc spo³eczna jest finansowana ze �rodków:

a) bud¿etu Gminy przeznaczonych na realizacjê zadañ w³a-
snych;

b) bud¿etu pañstwa na realizacjê i obs³ugê zadañ zleconych.

2. Pomoc spo³eczna mo¿e byæ finansowana ze �rodków spe-
cjalnych tworzonych z dochodów otrzymywanych z tytu³u
�wiadczonych odp³atnie us³ug dla osób nieprzebywaj¹cych
na sta³e w jednostkach pomocy spo³ecznej lub z innej dzia-
³alno�ci, a tak¿e ze spadków, zapisów i darowizn.

3. Dodatki mieszkaniowe sa finansowane z bud¿etu Gminy.
4. �wiadczenia rodzinne s¹ finansowane z dotacji celowej z bu-

d¿etu pañstwa.

§ 5

Z bud¿etu Gminy pokrywane s¹ koszty zadañ w³asnych jak rów-
nie¿ koszty utrzymania O�rodka i wynagrodzenia pracowników.

§ 6

Zmiana Statutu wymaga takiego trybu jak jego uchwalenie.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki

2640

Uchwa³y Nr XVI/172/04
Rady Miejskiej w Brzeszczach

 z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i od-
p³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opie-
kuñcze oraz szczegó³owe zasady czê�ciowego lub ca³kowi-
tego zwolnienia od op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 50 ust. 6
oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 mar-
ca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.), Ra-
da Miejska w Brzeszczach uchwala:

§ 1

Zasady przyznawania i zakres us³ug opiekuñczych:
1. Pomoc w formie us³ug opiekuñczych przys³uguje osobom

samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przy-
czyn wymagaj¹ pomocy, a s¹ jej pozbawione.

2. Us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ równie¿ przyznane osobom,
które wymagaj¹ pomocy osób drugich, a rodzina nie mo¿e
takiej pomocy zapewniæ.

3. Us³ugi opiekuñcze przyznaje siê na wniosek osoby zaintere-
sowanej lub z urzêdu.

4. Przyznanie lub odmowa przyznania us³ug opiekuñczych na-
stêpuje na drodze decyzji Dyrektora O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu �rodowi-
skowego.

5. Ustala siê zakres us³ug opiekuñczych zawarty w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Zasady przyznawania i zakres specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych:
1. Pomoc w formie specjalistycznych us³ug opiekuñczych przy-

s³uguje osobom, które ze wzglêdu na rodzaj schorzenia
lub niepe³nosprawno�ci wymagaj¹ pomocy osób ze specja-
listycznym przygotowaniem.

Poz. 2639, 2640
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2. Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przyznaje siê na wniosek
osoby zainteresowanej lub z urzêdu.

3. Przyznanie lub odmowa przyznania specjalistycznych us³ug
opiekuñczych nastêpuje na drodze decyzji Dyrektora O�rodka
Pomocy Spo³ecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywia-
du �rodowiskowego.

4. Zakres specjalistycznych us³ug opiekuñczych obejmuje na-
stêpuj¹ce rodzaje us³ug:
� usprawnienie funkcjonowania w spo³eczeñstwie,
� pielêgnacja,
� rehabilitacja fizyczna,
� wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno -

terapeutyczne,
� pomoc mieszkaniowa.

§ 3

Zasady ustalania odp³atno�ci czê�ciowego lub ca³ko-
witego zwolnienia od op³at za us³ugi opiekuñcze i specjali-
styczne us³ugi opiekuñcze oraz tryb pobierania tych od-
p³atno�ci:
1. Ustala siê odp³atno�æ za 1 godzinê us³ug opiekuñczych w wy-

soko�ci 10 z³. Zmiana wysoko�ci bêdzie ustalana raz do roku
w terminie do 30 grudnia uchwa³¹ Rady Miejskiej.

2. Zasady czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at
za �wiadczone us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-
gi opiekuñcze, czyli wysoko�æ odp³atno�ci ponoszonych
przez �wiadczeniobiorców w zale¿no�ci od uzyskiwanych
dochodów zawarte s¹ w Za³¹czniku Nr 2 do niniejszej
Uchwa³y.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zaintere-
sowana, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego
mo¿e byæ czê�ciowo lub ca³kowicie zwolniona z ponoszenia
odp³atno�ci, na czas okre�lony.

4. Wysoko�æ dochodu uprawniaj¹ca do �wiadczeñ z pomocy spo-
³ecznej, od którego ustalana jest wysoko�æ odp³atno�ci za us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze zgodnie z art. 9
ustawy o pomocy spo³ecznej podlega weryfikacji co 3 lata.
Dyrektor O�rodka Pomocy Spo³ecznej stosuje nowe kryteria
dochodowe do �wiadczeñ z pomocy spo³ecznej po ich og³osze-
niu przez w³a�ciwego Ministra w Monitorze Polskim.

5. Ustala siê, ¿e nale¿no�æ za �wiadczone us³ugi opiekuñcze
p³atna jest w kasie OPS - u lub do r¹k opiekuna domowego
za pokwitowaniem, w terminie do 10 dnia danego miesi¹ca,
a kasjer odprowadza w/w odp³atno�æ na dochody Gminy
w terminie do 15 dnia danego miesi¹ca.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Brzeszcze.

§ 5

Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/286/97 z dnia 16 grudnia
1997 roku.

§ 6

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki

  Za³¹cznik Nr 1
  do uchwa³y Nr XVI/172/04

         Rady Miejskiej w Brzeszczach
  z dnia 25 maja 2004 r.

Zakres us³ug opiekuñczych

Us³ugi opiekuñcze przyznane na podstawie decyzji w opar-
ciu o przeprowadzony wywiad obejmuj¹:
1. Czynno�ci pielêgnacyjne:

� toaleta chorego,
� zmiana bielizny osobistej i po�cielowej,
� podawanie leków,
� zapobieganie powstawaniu odle¿yn i odparzeñ.

2. Czynno�ci gospodarcze:
� utrzymanie czysto�ci w pomieszczeniu podopiecznego,
� zakup artyku³ów spo¿ywczych i przemys³owych na po-

trzeby chorego,
� pranie bielizny osobistej i po�cielowej,
� przynoszenie opa³u i palenie w piecach,
� przygotowywanie lub przynoszenie posi³ków,
� realizacja recept,
� za³atwianie spraw urzêdowych.

3. Pomoc w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
� organizowanie czasu wolnego i spacerów,
� podtrzymanie indywidualnych zainteresowañ.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki

Poz. 2640

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVI/172/04
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 25 maja 2004 r.

Zasady czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia  od op³at za �wiadczone us³ugi opiekuñcze

Ustawowe kryterium

ustawowe kryterium dochodo-
we osoby samotnie

gospodaruj¹cej

Osoby samotne

Dochód rzeczywisty
% kryterium ustawowe

0 - 100%

100 - 150%
150 - 200%
200 - 250%
250 - 300%
300 - 400%

powy¿ej 400%

Wysoko�æ odp³atno�ci

ca³kowite zwolnienie

5%
15%
20%
30%
50%
100%
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Ustala siê stawkê 10  z³ za 1 godzinê �wiadczonych us³ug
opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych, we-
d³ug której liczona bêdzie wysoko�æ odp³atno�ci od pod-
opiecznych korzystaj¹cych z tych us³ug.

Od 1 maja 2004 r. ustawowe kryterium dochodowe osoby
samotnie gospodaruj¹cej wynosi 461 z³, a ustawowe kryte-
rium dochodowe rodziny stanowi sumê kwot kryterium do-
chodowego na osobê w rodzinie tj. 316 z³.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki

2641

Uchwa³a Nr XVI/173/04
Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu przyznawania
i zwrotu zasi³ków celowych oraz nieoprocentowanych
po¿yczek na ekonomiczne usamodzielnienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2,
art. 43 ust. 10 i art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.), Ra-
da Miejska w Brzeszczach uchwala:

§ 1

Zasady i tryb przyznawania zasi³ku celowego lub po¿yczki
nieoprocentowanej na ekonomiczne usamodzielnienie zawar-
te w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Ustala siê, ¿e kwota udzielonego zasi³ku lub nieoprocento-
wanej po¿yczki nie mo¿e przekroczyæ 30 - krotno�ci kryterium
dochodowego dla osoby samotnej.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Brzeszcze.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XXVII/210/96 Rady Miejskiej w Brzesz-
czach z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie szczegó³owych zasad
i trybu przyznawania i zwrotu zasi³ków celowych i nieoprocen-
towanych po¿yczek na ekonomiczne usamodzielnienie.

Poz. 2640, 2641

Ustawowe kryterium

ustawowe kryterium
dochodowe rodziny

Osoba w rodzinie

100 - 150% kryterium ustawowego
150 - 200% kryterium ustawowego
200 - 300% kryterium ustawowego
300 - 400% kryterium ustawowego
pow. 400% kryterium ustawowego

Wysoko�æ odp³atno�ci

ca³kowite zwolnienie

20%
25%
30%
70%
100%

§ 5

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni
od daty og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki

Za³¹cznik
do uchwa³y XVI/173/04
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 25 maja 2004 r.

Szczegó³owe zasady i tryb przyznawania zasi³ku
celowego lub po¿yczki nieoprocentowanej

na ekonomiczne usamodzielnienie

1. Zasi³ek celowy lub nieoprocentowana po¿yczka mo¿e byæ
przyznana w szczególno�ci na:
a) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania,

je¿eli jednostka szkol¹ca zobowi¹¿e siê do przygotowa-
nia zawodowego �wiadczeniobiorcy w okre�lonym cza-
sie, nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy, a przygotowanie to ro-
kuje poprawê jego sytuacji materialnej,

b) pokrycie kaucji za u¿yczenie przedmiotów lub urz¹dzeñ
u³atwiaj¹cych niepe³nosprawnym funkcjonowanie
w �rodowisku i podjêcie pracy zarobkowej,

c) podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej.
2. Zasi³ek celowy lub po¿yczka mog¹ byæ przyznane je�li oko-

liczno�ci sprawy i przed³o¿one przez ubiegaj¹cego siê pro-
pozycje dzia³alno�ci rokuj¹, ¿e pomoc bêdzie wykorzysta-
na zgodnie z przeznaczeniem.

3. Przyznanie zasi³ku celowego lub po¿yczki zale¿ne s¹ od wa-
runków bytowych zainteresowanego oraz rodzaju propo-
nowanego przedsiêwziêcia.

4. Zasi³ek celowy lub po¿yczka na ekonomiczne usamodziel-
nienie mog¹ byæ bezzwrotne je�li spe³nione jest ustawo-
we kryterium dochodowe, okre�lone w art.4 ustawy o po-
mocy spo³ecznej.

5. Umowa okre�la warunki udzielania po¿yczki, sposób sp³a-
ty oraz jej zabezpieczenie.

6. Ustala siê, ¿e okres sp³aty udzielonej po¿yczki nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 36 miesiêcy.

7. Udzielona po¿yczka zabezpieczona jest:
a) deklaracj¹ wekslow¹ trzech porêczycieli, których docho-

dy indywidualne nie mog¹ byæ ni¿sze ni¿ po³owa prze-
ciêtnego wynagrodzenia,

b) za�wiadczeniem z PUP, ¿e osoba oraz nikt z cz³onków
rodziny pozostaj¹cej we wspólnym gospodarstwie nie
korzysta³ z po¿yczki na podjêcie dzia³alno�ci gospodar-
czej udzielonej przez PUP.
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8. Po¿yczka mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub czê�ci przez
Burmistrz Gminy po zasiêgniêciu opinii Dyrektora O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej, je�li przyczyni siê to do szybszego
osi¹gniêcia celów pomocy spo³ecznej.

9. Podstaw¹ odmowy przyznania lub ograniczenia rozmia-
rów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie mo¿e byæ
uchylanie siê od podjêcia odpowiedniej pracy, b¹d� pod-
dania siê przeszkoleniu zawodowemu przez osobê ubiega-
j¹ca siê.

10. Przyznany zasi³ek celowy na ekonomiczne usamodzielnie-
nie osobie spe³niaj¹cej kryterium dochodowe, w przypad-
ku stwierdzenia wykorzystania go niezgodnie z przezna-
czeniem, podlega natychmiastowemu zwrotowi w ca³o�ci
bez wzglêdu na sytuacjê materialn¹ osoby czy rodziny.

11. Po¿yczka uruchamiana jest na podstawie przedk³adanych
rachunków.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki

2642

Uchwa³a Nr XVI/74/2004
Rady Gminy w Grêboszowie

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Grêboszowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18
i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.) i uchwa³y
Nr XIII/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Grêboszowie z dnia
29 kwietnia 1990 roku w sprawie powo³ania Gminnego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Grêboszowie, Rada Gminy Grêbo-
szów uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê Statut O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Grêbo-
szowie w brzmieniu za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/156/02 Rady Gminy Grêbo-
szów z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie Uchwalenia Sta-
tutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Grêboszowie
(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2002 r. Nr 163 poz. 2497).

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Grêbo-
szów oraz Kierownikowi Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Grêboszowie.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Dymon

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVI/74/04
Rady Gminy Grêboszów
z dnia 24 czerwca 2004 r.

STATUT
GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ

W GRÊBOSZOWIE

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. O�rodek stanowi wyodrêbniony organizacyjnie zespó³ osób
i �rodków maj¹tkowych w celu realizowania zadañ pomocy
spo³ecznej oraz �wiadczeñ rodzinnych.

2. O�rodek zosta³ utworzony przez Radê Gminy Grêboszów,
która nadaje i mo¿e dokonywaæ zmian w niniejszym Statucie.

3. Nadzór celowy nad O�rodkiem w zakresie realizacji zadañ
w³asnych sprawuje Rada Gminy Grêboszów, w zakresie re-
alizacji zadañ zleconych Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Ma³o-
polskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie.

§ 2

O�rodek Pomocy Spo³ecznej, zwany dalej "O�rodkiem"
dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.

Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.), zwan¹ w dalszej czê�ci "ustaw¹
o pomocy spo³ecznej",

2) przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy spo³ecznej,
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzin-

nych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z pó�n. zm.), zwan¹ w dalszej
czê�ci "ustaw¹ o �wiadczeniach rodzinnych",

4)   przepisów wykonawczych do ustawy o �wiadczeniach rodzinnych,
5) innych przepisów dotycz¹cych jednostek pomocy spo³ecz-

nej i jednostek bud¿etowych,
6) uchwa³y Nr XIII/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Grêbo-

szowie z dnia 29 kwietnia 1990 r. w sprawie powo³ania
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Grêboszowie,

7) niniejszego Statutu,
8) innych uchwa³ Rady Gminy Grêboszów.

§ 3

O�rodek udziela �wiadczeñ pomocy spo³ecznej wy³¹cznie
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami
zawodowymi okre�lonymi w odrêbnych przepisach.

§ 4

1. Siedzib¹ O�rodka jest budynek stanowi¹cy mienie komu-
nalne Gminy Grêboszów.

2. Dzia³alno�æ O�rodka obejmuje teren Gminy Grêboszów.

ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA O�RODKA

§ 5

1. O�rodek realizuje nastêpuj¹ce zadania w³asne gminy z za-
kresu pomocy spo³ecznej:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywa-

nia problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêd-
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nieniem programów pomocy spo³ecznej i innych, któ-
rych celem jest integracja osób i rodzin z grup szczegól-
nego ryzyka,

2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
spo³ecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienia posi³ku oraz nie-
zbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
6)  przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie

wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na po-

krycie wydatków na �wiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu
i mo¿liwo�ci uzyskania �wiadczeñ na podstawie przepi-
sów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fun-
duszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredy-
towanego,

9) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rento-
we za osobê, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku
z konieczno�ci¹ sprawowania bezpo�redniej, osobistej
opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem ro-
dziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem
lub rodzeñstwem,

10) praca socjalna,
11) organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym

specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi,

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opie-
kuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub miesz-
kaniach chronionych,

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,

14) do¿ywianie dzieci,
15) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie

odp³atno�ci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu.
17) sporz¹dzanie sprawozdawczo�ci oraz przekazywanie jej

w³a�ciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicz-
nej z zastosowaniem systemu informatycznego,

18) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celo-
wych,

19) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz po-
mocy w naturze,

20) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecz-
nej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów os³onowych.

2. O�rodek realizuje nastêpuj¹ce zadania zlecone Gminie z za-
kresu pomocy spo³ecznej:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okre�lo-

nych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi,

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹,

5) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specja-
listycznego wsparcia.

§ 6

O�rodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu �wiad-
czeñ rodzinnych
1. Zasi³ek rodzinny oraz dodatki do zasi³ku rodzinnego z tytu³u:

a) urodzenia dziecka,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy-

chowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do za-

si³ku dla bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego
okresu jego pobierania,

d) samotnego wychowywania dziecka,
e) kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego,
f) rozpoczêcia roku szkolnego,
g) podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem za-

mieszkania.
2. �wiadczenia opiekuñcze:

a) zasi³ek pielêgnacyjny,
b) �wiadczenie pielêgnacyjne.

3. Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emery-
talne i rentowe dla osób otrzymuj¹cych �wiadczenie pielêgna-
cyjne lub dodatek do zasi³ku z tytu³u samotnego wychowywa-
nia dziecka i utraty prawa do zasi³ku dla bezrobotnych na sku-
tek up³ywu ustawowego okresu jego pobierania.

ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7

1. O�rodkiem kieruje i reprezentuje na zewn¹trz Kierownik
O�rodka.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Kierownik zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z ustaw¹

o pomocy spo³ecznej oraz pracowników administracyjnych,
pomocniczych i pracownika ds. �wiadczeñ rodzinnych.

5. Kierownik O�rodka sk³ada Radzie Gminy coroczne sprawoz-
danie z dzia³alno�ci oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

6. Kierownik wydaje decyzje administracyjne zgodnie z udzie-
lonymi upowa¿nieniami oraz podejmuje inne czynno�ci zwi¹-
zane z zakresem dzia³ania O�rodka.

7. Zastêpstwo za Kierownika wykonuje pracownik O�rodka
wyznaczony przez Kierownika O�rodka i upowa¿niony przez
Wójta:
a) pracownik, któremu zlecono zastêpstwo wykonuje wszyst-

kie zadania kierownika objête zakresem upowa¿nienia.
8. Kierownik i pracownicy socjalni winni posiadaæ odpowied-

nie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje okre�lone od-
rêbnymi przepisami.

§ 8

1. Strukturê organizacyjn¹ O�rodka tworz¹:
a) Kierownik O�rodka,
b) Pracownicy socjalni,
c) pracownik ds. �wiadczeñ rodzinnych.

2. Kierownik O�rodka ustala w regulaminie Wewnêtrznym
strukturê organizacyjn¹ O�rodka oraz zakres zadañ pracow-
ników na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 9

1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. O�rodek prowadzi gospodarkê finansow¹ wed³ug zasad okre-

�lonych w ustawie o finansach publicznych.
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3. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy
obejmuj¹cy przychody i wydatki opracowany przez Kierow-
nika O�rodka na podstawie uchwa³y bud¿etowej Gminy.

4. �ród³ami przychodu s¹ �rodki finansowe pochodz¹ce z:
a) bud¿etu wojewody,
b) bud¿etu Gminy.

5. O�rodek mo¿e korzystaæ ze �rodków pozabud¿etowych,
w szczególno�ci mo¿e przyjmowaæ i dysponowaæ na cele
statutowe darami rzeczowymi, �rodkami finansowymi
oraz innymi �wiadczeniami spo³ecznymi.

6. Gospodarkê kasow¹ O�rodka prowadzi bezp³atnie Urz¹d
Gminy Grêboszów na podstawie Porozumienia.

ROZDZIA£ IV
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 10

1. Statut uchwala Rada Gminy.
2. Zmiany w Statucie wymagaj¹ trybu w³a�ciwego dla jego

ustalenia.
3. Sprawy nieuregulowane w Statucie normuj¹ ustawy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Dymon
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Uchwa³a Nr XVIII/104/2004
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), Ra-
da Miasta Jordanowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W "Wykazie jednostek organizacyjnych Miasta Jordano-
wa", stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4 do Statutu Miasta Jordano-
wa (uchwa³a Nr III/20/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jor-
danowa, Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2003 r. Nr 13 poz. 204),
wprowadza siê pod poz. 7 nastêpuj¹cy zapis:
"8.  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOT-

NEJ MIEJSKA PRZYCHODNIA REJONOWA".

§ 2

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: K. Czarniak
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Uchwa³a Nr XVIII/105/2004
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu O�rodkowi Pomo-
cy Spo³ecznej w Jordanowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w zwi¹zku z art. 110 pkt 1, 2
i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zm.), Rada Miasta Jorda-
nowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê Statut Miejskiego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Jordanowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§ 2

Traci moc:
Uchwa³a Nr XXIV/179/2001 Rady Miasta Jordanowa

z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskie-
mu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Jordanowie.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: K. Czarniak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/105/2004
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 czerwca 2004 r.

STATUT
MIEJSKIEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ

W JORDANOWIE

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ organi-
zacyjn¹ Gminy utworzon¹ na podstawie Uchwa³y Rady Mia-
sta Jordanowa Nr III/22/92 z dnia 24 marca 1992 roku w spra-
wie powo³ania Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej - do
wykonywania zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej zleconych
Gminie oraz zadañ w³asnych Gminy wynikaj¹cych z ustawy
o pomocy spo³ecznej b¹d� innych ustaw oraz rz¹dowych
programów pomocy spo³ecznej.

2. Ilekroæ w statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miasto Jorda-

nów,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miasta Jorda-

nowa,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta

Jordanowa,
4) O�rodku - nale¿y przez to rozumieæ Miejski O�rodek Po-

mocy Spo³ecznej w Jordanowie
5) Kierowniku - nale¿y przez to rozumieæ kieruj¹cego Miej-

skim O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej w Jordanowie.
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§ 2

1. Siedzib¹ O�rodka jest budynek Urzêdu Miasta Jordanowa -
ul. Pi³sudskiego 25.

2. Terenem dzia³ania O�rodka jest obszar Gminy.

§ 3

1. O�rodek u¿ywa piecz¹tki pod³u¿nej w brzmieniu:
"Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej
34 - 240 Jordanów, ul. Pi³sudskiego 25

tel/fax 26 75 573.

II. Zadania O�rodka

§ 4

1. Pomoc spo³eczn¹ i pomoc rodzinom, a w szczególno�ci:
a) jej cel i zadania,
b) zakres podmiotowy,
c) zasady udzielania �wiadczeñ,
d) organizacjê pomocy spo³ecznej,
okre�la ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593) oraz inne ustawy.

2. O�rodek realizuje zadania pomocy spo³ecznej i pomocy ro-
dzinie zgodnie i na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej.

§ 5

1. Przy realizacji pomocy spo³ecznej O�rodek wykonuje:
a) zadania zlecone ustawowo Gminie, w zakresie przewi-

dzianym ustaw¹,
b) zadania w³asne Gminy, w zakresie przewidzianym ustaw¹.

III. Organizacja O�rodka

§ 6

1.  O�rodkiem kieruje Kierownik i odpowiada za ca³okszta³t jego dzia-
³alno�ci. Do zakresu dzia³ania Kierownika nale¿y w szczególno�ci:
1) reprezentowanie O�rodka na zewn¹trz,
2) organizowanie pracy O�rodka,
3) opracowywanie rocznych planów finansowych O�rodka,
4) zapewnianie prawid³owego i racjonalnego wykonania

planów finansowych,
5) realizacja zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej,
6) sk³adanie Radzie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

O�rodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomo-
cy spo³ecznej,

7) wspó³dzia³anie z innymi podmiotami w celu realizacji
zadañ pomocy spo³ecznej,

8) zabezpieczenie mienia O�rodka,
9) prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniaj¹cej efek-

tywne wykonanie zadañ O�rodka,
10) wykonywanie funkcji kierownika zak³adu w rozumieniu

kodeksu pracy.
2. Kierownik wydaje decyzje administracyjne z zakresu zadañ

zleconych Gminie oraz jej w³asnych zadañ na podstawie upo-
wa¿nienia udzielonego przez Burmistrza.

§ 7

1. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
2. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego

w stosunku do Kierownika.

§ 8

1. W zakresie zarz¹dzania mieniem O�rodka, Kierownik wy-
konuje czynno�æ zwyk³ego zarz¹du.

2. O�wiadczenia woli dotycz¹ce praw i obowi¹zków maj¹tko-
wych O�rodka sk³ada jednoosobowo Kierownik.

3. Czynno�æ prawna powoduj¹ca zobowi¹zania pieniê¿ne wy-
maga kontrasygnaty G³ównego Ksiêgowego O�rodka.

§ 9

1. Pracowników O�rodka zatrudnia i zwalnia Kierownik, który
jest ich bezpo�rednim prze³o¿onym.

2. Kierownik O�rodka ustala zakres czynno�ci dla pracowni-
ków O�rodka.

3. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy O�rodka okre�la
regulamin ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez
Burmistrza.

IV. Gospodarka finansowa

§ 10

1. O�rodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy Miasto Jordanów
i prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach �rodków przy-
dzielonych:
1) z bud¿etu Gminy - na realizacjê zadañ w³asnych,
2) przez Wojewodê Ma³opolskiego poprzez bud¿et Gminy

na realizacje zadañ zleconych ustawowo Gminie.
2. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocz-

nych planów finansowych. Projekty planów finansowych po-
winny byæ przed³o¿one w terminie do dnia 30 pa�dziernika
ka¿dego roku na rok nastêpny.

3. Plany finansowe O�rodka zatwierdza Burmistrz.
W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje siê od-
powiednio przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 11

1. O�rodek posiada w³asny rachunek bankowy.
2. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹ O�rodka prowadzi wskaza-

ny przez Burmistrza pracownik ksiêgowo�ci Urzêdu Miasta
Jordanowa.

§ 12

1. Prawa i obowi¹zki pracowników O�rodka reguluj¹ przepisy
o pracownikach samorz¹dowych, a zasady wynagradzania
reguluj¹ przepisy w sprawie wynagradzania pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek sa-
morz¹du terytorialnego.

V. Postanowienia koñcowe

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj¹
zastosowanie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.

§ 14

Dokonywanie zmian w Statucie odbywa siê w trybie okre-
�lonym dla jego nadania.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: K. Czarniak
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Uchwa³a Nr XVIII/106/2004
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie okre�lenia zasad i trybu zwrotu ca³o�ci lub czê-
�ci zasi³ków pomocy spo³ecznej przeznaczonych na us³ugi
opiekuñcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 , art. 104
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zm.), Rada Miasta Jordanowa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê godzinow¹ stawkê za �wiadczenie us³ug opie-
kuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych w wysoko�ci:
a) us³ugi opiekuñcze - 9,10 z³,
b) specjalistyczne us³ugi opiekuñcze - 11,40 z³.

§ 2

1. Wysoko�æ op³at za us³ugi opiekuñcze jak równie¿ kryterium
zwolnienia z tych op³at okre�la za³¹cznik do uchwa³y.

2. W szczególnych przypadkach mo¿na odst¹piæ od ¿¹da-
nia zwrotu odp³atno�ci okre�lonych w ust. 1 niniejszej
uchwa³y.

3. Wysoko�æ op³at za specjalistyczne us³ugi opiekuñcze jak
równie¿ kryterium zwolnienia z tych op³at okre�la Rozporz¹-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia
1996 roku w sprawie rodzajów specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych oraz kwalifikacji osób �wiadcz¹cych takie us³ugi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustala-
nia i pobierania op³at za te us³ugi, jak równie¿ warunków
czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at (Dz. U.
z 1997 r. Nr 2 poz. 12).

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Jor-
danowa.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XII/98/99 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie okre�lenia zasad i trybu
zwrotu ca³o�ci lub czê�ci zasi³ków pomocy spo³ecznej prze-
znaczonych na us³ugi opiekuñcze.

§ 5

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: K. Czarniak

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVIII/106/2004
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 czerwca 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: K. Czarniak
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Uchwa³a Nr XVII/110/04
Rady Gminy Laskowa

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia re-
gulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz szczegó³owe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatku za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz nie-
których innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wyso-
ko�æ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213
poz. 2081), 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568) i rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 roku w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek
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Dochód osoby samotnie gospoda-
ruj¹cej - netto

do kwoty kryterium dochodowego dla
osoby samotnie gospodaruj¹cej zgod-
nie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomo-
cy spo³ecznej
powy¿ej ww. kryterium dochodowe-
go do kwoty 750 z³
powy¿ej kwoty 750 z³ - do kwoty 850 z³
powy¿ej kwoty 850 z³ - do kwoty 960 z³
powy¿ej kwoty 960 z³

Dochód w rodzinie

nie przekracza wysoko�ci, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o po-
mocy spo³ecznej
przekracza wysoko�æ do 150%, o któ-
rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
powy¿ej 150% wysoko�ci o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wysoko�æ
odp³atno�ci
w % liczona

od kosztu us³u-
gi za jedn¹

godzinê

nieodp³atnie

20%

35%
50%

100%

Wysoko�æ
odp³atno�ci %

liczona od kosztu
us³ugi za jedn¹

godzinê

nieodp³atnie

50%

100%
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wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania
wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ go-
dzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogól-
nych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wy-
kazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych
podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegól-
nych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okre-
sów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39
poz. 455, Nr 100 poz. 1074; z 2001 r. Nr 52 poz. 544; z 2002 r.
Nr 160 poz. 1323; z 2003 r. Nr 34 poz. 286; z 2004 r. Nr 74 poz.
667), Rada Gminy Laskowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa-
³y okre�laj¹cy zasady wynagradzania nauczycieli, wysoko�æ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
za wys³ugê lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodze-
nia, a tak¿e wysoko�æ i szczegó³owe zasady przyznawania i wy-
p³acania dodatku mieszkaniowego.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierz siê Wójtowi Gminy Laskowa.

§ 3

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Laskowa Nr XXVIII/124/
2000 r. z dnia 29 wrze�nia 2000 r. w sprawie Regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Jêdrzejek

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVII/110/2004
Rady Gminy Laskowa
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach

i placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Gminê
Laskowa

Przepisy wstêpne

1. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego

oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

zastêpstw dora�nych;
4) nagród i innych �wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pra-

cy, z wy³¹czeniem �wiadczeñ z zak³adowego funduszu
�wiadczeñ socjalnych.

2. Wysoko�æ stawek wynagrodzeñ, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 4 ustala ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy-
ciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pó�n. zm.).

Rozdzia³ I
Dodatek za wys³ugê lat

§ 1

1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w wyso-
ko�ci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy,
wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od czwar-
tego roku pracy, z tym, ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ
20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego

po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodat-
ku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa na-
st¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub wy-
¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi
inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecno-
�ci w pracy z powodu niezdolno�ci do pracy wskutek choro-
by b¹d� konieczno�ci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo-
³ecznego.

3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wy-
p³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ II
Dodatek motywacyjny

§ 3

1. Wielko�æ �rodków bud¿etowych przeznaczonych na wyp³atê
dodatków motywacyjnych dla nauczycieli okre�la siê w wy-
soko�ci 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrud-
nionych w danej szkole i gimnazjum, a 4% wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

2. Wysoko�æ �rodków finansowych na dodatki motywacyjne
dla dyrektorów szkó³ i placówek o�wiatowych wynosi od 5
do 15% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê kwotowo na czas okre�lo-
ny, nie krótszy ni¿  3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok szkolny.

4. Kwota dodatku motywacyjnego nie mo¿e przekroczyæ 10%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

5. Wysoko�æ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala
dyrektor placówki

6. Dyrektorowi placówki wysoko�æ dodatku motywacyjnego
ustala Wójt Gminy

7. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego:
Dodatek motywacyjny przyznaje siê nauczycielowi, który
wyró¿niaj¹co wykonuje podstawowe obowi¹zki oraz okre-
�lone przydzia³em zadania wykraczaj¹ce poza zakres statu-
towych obowi¹zków, a w szczególno�ci za:
1) doprowadzenie ucznia (uczniów) do sukcesów nauko-

wych, sportowych, artystycznych w skali szkolnej, miê-
dzyszkolnej (olimpiady przedmiotowe, konkursy i zawo-
dy sportowe, rozgrywki, koncerty itp.),

2) opracowanie i wdro¿enie z sukcesem pedagogicznym
w³asnych programów autorskich lub nowatorskich roz-
wi¹zañ metodycznych,

Poz. 2646
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3) doskonalenie w³asnego warsztatu pracy:
� udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenia;
� udzia³ w doskonaleniu pracy innych nauczycieli (pro-

wadzenie lekcji kole¿eñskich, kierowanie zespo³em
przedmiotowym);

� opieka metodyczna nad m³odymi nauczycielami;
� uzyskanie specjalizacji zawodowej.

4) po�wiêcanie uczniom (szkole) dodatkowego czasu:
� organizowanie imprez, wycieczek, konkursów;
� opieka nad ró¿nymi projektami uczniowskimi np.: samorz¹d

szkolny, kabaret, zespó³ artystyczny, gazeta szkolna itp.;
� inspirowanie i aktywizowanie rodziców w pracy na rzecz

szko³y, klasy;
� organizowanie pracowni przedmiotowych i wzbogacenie

ich w �rodki dydaktyczne;
� praca w zespo³ach i komisjach powo³anych przez dyrekto-

ra szko³y.
5) Dodatek motywacyjny nie nale¿y siê nauczycielom, którzy:

� nie anga¿uj¹ siê do wykonywania prac dodatkowych na
rzecz szko³y poza obowi¹zkami wynikaj¹cymi ze statutu;

� przebywaj¹ na urlopach zdrowotnych, wychowawczych,
macierzyñskich (nabywaj¹ ponownie uprawnienia po prze-
pracowaniu 1 roku);

� s¹ zatrudnieni na czas okre�lony (po raz pierwszy w danej
placówce), nie d³u¿ej ni¿ 1 rok:

� przebywaj¹ d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce na zwolnieniu lekarskim
(z wyj¹tkiem wypadku przy pracy w danym roku szkolnym);

� po raz pierwszy podejmuj¹ pracê w szkole (nabywaj¹
uprawnienia po przepracowaniu 1 roku);

� s¹ zatrudnieni w wymiarze mniejszym ni¿ 1 etatu;
� nauczyciel, który otrzyma³ karê dyscyplinarn¹.

8. Dodatek motywacyjny wyp³acany jest z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

9. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ wstrzymany do czasu uzy-
skania przez gminê nale¿nych �rodków finansowych w ra-
mach subwencji o�wiatowej. Wznowienie wyp³aty dodatku
motywacyjnego nast¹pi po ustaniu przyczyn zawieszenia.

Rozdzia³ III
Dodatek funkcyjny

§ 4

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora
lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze prze-
widziane w statucie placówki, przys³uguje dodatek funkcyj-
ny w wysoko�ci okre�lonej w poni¿szej tabeli:
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Lp.

1.

2.

Stanowisko kierownicze

Przedszkola:
a) dyrektor przedszkola czynnego

ponad 5 godzin dziennie
b) wychowawca przedszkola

Szko³y /placówki:
a) dyrektor szko³y licz¹cej:

� do 8 oddzia³ów
� 9 oddzia³ów i wiêcej

b) wicedyrektor (wysoko�æ dodatku
nie mo¿e przekroczyæ 60% odpo-
wiedniego dodatku dyrektora)

od

200

25

150
300

do

300

30

400
800

Miesiêcznie
w z³otych

wide³ki w z³

Lp. Stanowisko kierownicze

c) inne stanowiska kierownicze (wy-
soko�æ dodatku nie mo¿e przekro-
czyæ 30% dodatku funkcyjnego
dyrektora)

d) wychowawca klasy do 15 dzieci
w³¹cznie

e) wychowawca klasy od 16 dzieci
i wiêcej

f) opiekun sta¿u.

od

25

35

30

do

30

40

35

Miesiêcznie
w z³otych

wide³ki w z³

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z tytu³u:
sprawowania funkcji opiekuna sta¿u i wychowawcy klasy.

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom, któ-
rym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. Pra-
wo do dodatku powstaje od 1 dnia miesi¹ca po up³ywie
jednomiesiêcznego okresu pe³nienia obowi¹zków i wygasa
z 1 dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nie-
nia tych obowi¹zków.

4. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego w granicach okre�lonych
tabel¹ ustala dla dyrektorów placówek Wójt Gminy, a dla
wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dy-
rektor placówki.

5. Przy ustalaniu wysoko�ci dodatku funkcyjnego bierze siê
pod uwagê liczbê dzieci, oddzia³ów, liczbê pracowników, licz-
bê kadry kierowniczej, warunki organizacyjne placówki, zmia-
nowo�æ, stan techniczny i liczbê budynków itd.

6. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków funk-
cyjnych nauczycielowi przys³uguj¹ wszystkie.

7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierze-
nie stanowiska kierowniczego, je¿eli powierzenie nast¹pi³o
od 1 dnia miesi¹ca, to od tego dnia.

8. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie:
1) nieusprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) zaprzestania pe³nienia obowi¹zków z innych powodów.

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

Rozdzia³ IV
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za

godziny dora�nych zastêpstw

§ 5

1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wy³¹cznie
konieczno�ci¹ realizacji programu nauczania w szko³ach
lub zapewnieniem opieki w placówkach opiekuñczo - wy-
chowawczych, nauczyciel mo¿e byæ zobowi¹zany do od-
p³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie
z posiadan¹ specjalno�ci¹, których liczba nie mo¿e prze-
kroczyæ 1 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ. Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby godzin
ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za jego
zgod¹, jednak w wymiarze nieprzekraczaj¹cym 1 tygodnio-
wego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. Przydziele-
nie godzin ponadwymiarowych dyrektorom wymaga zgo-
dy Wójta Gminy.
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2. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹
nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych, opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowe-
go wymiaru zajêæ.

3. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala siê
dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodat-
kami za warunki pracy) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obo-
wi¹zkowego wymiaru zajêæ realizowanych przez nauczyciela.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielo-
ne w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w któ-
rych nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw prze-
widzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, roz-
poczynania lub koñczenia zajêæ w �rodku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedli-
wionej nieobecno�ci w pracy lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹
lub koñcz¹ w �rodku tygodnia - za podstawê ustalenia licz-
by godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy
wymiar zajêæ okre�lony w Karcie Nauczyciela, pomniej-
szony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 (gdy dla nauczyciela usta-
lono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ uspra-
wiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub dzieñ ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za któ-
re nie przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz dora�-
nych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego za-
szeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatków za
warunki pracy.

6. Dyrektorowi szko³y nie przys³uguje prawo do wynagro-
dzenia z tytu³u zrealizowanych godzin zastêpstw dora�nych.

7. W Zespo³ach Szkó³ na terenie Gminy p³atne zastêpstwa
bêd¹ powy¿ej 5 dni roboczych za nauczyciela przebywaj¹-
cego na chorobowym, a w pozosta³ych placówkach na te-
renie Gminy po 30 dniach chorobowego.

8. Wynagrodzenie za godziny dora�nych zastêpstw przys³u-
guje w wysoko�ci jak za godziny ponadwymiarowe, tylko
w przypadku efektywnych zastêpstw, pozosta³e zastêpstwa
s¹ nie p³atne.

9. Przydzielenie godzin dora�nych zastêpstw powinno zapew-
niæ realizacjê programu nauczania.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dora�ne
zastêpstwa wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³  V
Dodatki za warunki pracy

§ 6

Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cy
podstawê do przyznania dodatku z tego tytu³u okre�la § 6 i § 7
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 maja 2000 r.
w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysoko�ci stawki
wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹,
wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawnia-
j¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku
za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do do-
datku za wys³ugê lat.

1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych lub uci¹¿liwych wa-
runkach przys³uguj¹ z tego tytu³u dodatki "za warunki pracy".

2. Za pracê w warunkach trudnych uznaje siê prowadzenie
zajêæ, o których mowa w § 6 rozporz¹dzenia w sprawie wy-
soko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie
zajêæ, o których mowa w § 7 rozporz¹dzenia w sprawie mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysoko�æ dodatku za trudne warunki wynosi 20% osobistego
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i wychowawców
pracuj¹cych w warunkach okre�lonych w § 6 rozporz¹dzenia.

Rozdzia³  VI
Dodatki specjalne

§ 7

1. Nauczyciele, którzy w dniu wej�cia w ¿ycie ustawy otrzymy-
wali dodatki specjalistyczne, zachowuj¹ prawo do tych do-
datków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu za-
wodowego, w wysoko�ci i na zasadach obowi¹zuj¹cych
w dniu wej�cia w ¿ycie ustawy.

Rozdzia³ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 8

1. Tworzy siê specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli,
który stanowi 1% planowanego rocznego funduszu ich wy-
nagrodzeñ osobowych:
1)  0,8% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora;
2) 0,2% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody orga-

nu prowadz¹cego.
2. Nagrody maj¹ charakter uznaniowy, przyznanie nagrody

jest uzale¿nione od:
1) posiadania wyró¿niaj¹cej oceny pracy;
2) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dy-

daktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze �rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor po

zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej;
2) ze �rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - Wójt Gminy;

4. Szczegó³owe kryteria i zasady przyznawania nagród:
1) Nagrodê mo¿e otrzymaæ nauczyciel, który spe³nia okre-

�lone w regulaminie warunki:
a) wykazuje du¿e zaanga¿owanie zawodowe i osi¹ga bar-

dzo dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu dzieci
i m³odzie¿y;

b) upowszechnia nowatorskie do�wiadczenia pedagogiczne;
c) systematycznie doskonali warsztat pracy inicjuj¹c i mo-

dernizuj¹c bazê dydaktyczn¹;
d) pobudza uzdolnienia uczniów przygotowuj¹c ich do olim-

piad przedmiotowych, konkursów i zawodów;
e) stosuje ró¿norodne formy opieki i oddzia³ywañ wycho-

wawczych oraz wypracowuje ró¿ne formy wspó³pracy
z rodzicami;

f) anga¿uje siê w zadania dodatkowe jak np. praca spo-
³eczno - u¿yteczna, opieka nad organizacjami m³odzie-
¿owymi, organizacja uroczysto�ci szkolnych.

2) Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda otrzy-
muje informacjê o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem,
którego odpis zamieszcza siê w jego aktach osobowych.

5. Nagrody za osi¹gniêcia w pracy przyznaje siê z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej.

Poz. 2646
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Rozdzia³ VIII
Dodatek mieszkaniowy

§ 9

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

2. Wysoko�æ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w za-
le¿no�ci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczycie-
la wynosi miesiêcznie:
� dla 1 osoby - 40,00 z³.;
� dla 2 osób - 55,00 z³;
� dla 3 osób - 70,00 z³;
� dla 4 osób i wiêcej - 85,00 z³.
1) Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela

oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka,
dzieci ma³oletnie oraz ucz¹ce siê, a tak¿e rodziców pozo-
staj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.

2) Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysoko�ci okre�lonej w ust. 2. Ma³-
¿onkowie wspólnie okre�laj¹ pracodawcê, który bêdzie
im wyp³aca³ dodatek.

3) Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u praw-
nego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

4) Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastê-
puj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

5) Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub wspól-
ny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami,
z uwzglêdnieniem ust. 2.

6) Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dy-
rektorowi szko³y - organ prowadz¹cy szko³ê.

7) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okre-
sie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie �wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagro-

dzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego,
d) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkole-

nia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przy-
padku jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿-
by zawarta by³a umowa o pracê na czas okre�lony,
dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu na
który umowa by³a zawarta.

Przepisy koñcowe

§ 10

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze godzin
przys³uguje wynagrodzenie w wysoko�ci proporcjonalnej
do wymiaru zajêæ okre�lonego w umowie o pracê

2. Nauczycielowi nie przys³uguje wynagrodzenie za czas nie-
usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy, a tak¿e za inne
okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie przy-
s³uguje wynagrodzenie.

3. Stawkê wynagrodzenia za jeden dzieñ niewykonania pracy
z przyczyn wymienionych w ust. 2 ustala siê dziel¹c wszyst-
kie sk³adniki wynagrodzenia wyp³acane z góry przez 30.

4. Wysoko�æ wynagrodzenia za okresy, o których mowa
w ust. 2, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni niewykonywania pra-
cy przez stawkê okre�lon¹ w ust. 3.

§ 11

Nauczyciel któremu udzielono p³atnego urlopu dla po-
ratowania zdrowia, w okresie korzystania z tego urlopu
otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wys³u-
gê lat.

§ 12

Wysoko�æ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3) gratyfikacji pieniê¿nej w zwi¹zku z uzyskaniem tytu³u hono-

rowego profesora o�wiaty,
4) zasi³ku na zagospodarowanie,
5) zasi³ków chorobowych z tytu³u niezdolno�ci do pracy i spra-

wowania opieki,
6) zasi³ków w okresie urlopu macierzyñskiego
7) odpraw z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy,
8) odpraw z tytu³u przej�cia na emeryturê lub rentê z tytu³u

niezdolno�ci do pracy, okre�laj¹ odpowiednie przepisy Kar-
ty Nauczyciela oraz przepisy odrêbne.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Jêdrzejek

2647

Uchwa³a Nr XVIII/80/04
Rady Miejskiej w Ryglicach

z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie okre�lenia tygodniowego pensum nauczycieli
etatu ³¹czonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118
poz. 1112 z pó�n. zm.), po uzyskaniu opinii Ma³opolskiego
Kuratora O�wiaty, Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

1. Obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczyciela zatrudnio-
nego w pe³nym wymiarze, prowadz¹cego zajêcia z przed-
miotów o ró¿nym wymiarze godzin, ustala dyrektor szko³y
wg zasad okre�lonych § 2 niniejszej uchwa³y.

2. Obowi¹zkowy pe³ny wymiar godzin zajêæ nauczycieli zobo-
wi¹zanych do pracy w innej szkole w celu uzupe³nienia obo-
wi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych ustala siê wg
zasad, o których mowa w ust. 1.

3. Je¿eli tygodniowy wymiar godzin zajêæ przydzielonych na-
uczycielowi w innej szkole przekracza wymiar, który jest uzu-
pe³nieniem tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
(pensum), to godziny przekraczaj¹ce to pensum nie mog¹
byæ traktowane jako godziny ponadwymiarowe w rozumie-
niu przepisu, o którym mowa w ust. 4

4. Wszystkie godziny realizowane powy¿ej wymiaru ustalone-
go w my�l § 2 s¹ godzinami ponadwymiarowymi zgodnie
z art. 35, ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

5. £¹czenie wymiarów dotyczy nauczycieli posiadaj¹cych wy-
magane kwalifikacje na danym stanowisku.

Poz. 2646, 2647
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§ 2

W celu ustalenia tygodniowej liczby godzin obowi¹zkowego
wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych
nauczycieli przedmiotów o ró¿nym wymiarze zajêæ, nale¿y zsumo-
waæ ilo�æ godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szko³y
i podzieliæ je przez wspó³czynnik "I" wyliczony nastêpuj¹co:

I = (x1: y1) + ......  xn + yn)

gdzie x1 xn -   liczba godzin przydzielonych nauczycielowi
            w arkuszu organizacyjnym szko³y,

y1 yn -   tygodniowa liczba godzin obowi¹zkowego wymiaru
 zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych
 okre�lona w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela.

Tak otrzymany wynik stanowi obowi¹zkowy wymiar godzin
nauczyciela.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Ryglice.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrze�nia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady: E. Mazur

2648

Uchwa³a Nr XXV/451/2004
Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880), Rada Miejska w Tar-
nowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustanawia siê pomnikami przyrody drzewa wystêpuj¹ce
na terenie miasta Tarnowa, wyszczególnione w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§ 2

Szczególnymi celami ochrony drzew wyszczególnionych
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y s¹:
1) utrzymanie we w³a�ciwym stanie tworów przyrody,
2) ochrona zieleni w mie�cie,
3) kszta³towanie w³a�ciwych postaw cz³owieka wobec przy-

rody.

§ 3

W odniesieniu do ustanowionych pomników przyrody wpro-
wadza siê zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania drzew,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokó³ drzew,
3) umieszczania na drzewach tablic reklamowych.

§ 4

Wykonywanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Tarnowa.

§ 5

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: A. Kasznia

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXV/451/2004
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 24 czerwca 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: A. Kasznia

Poz. 2647, 2648

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa obiektu

platan klonolistny
(Platanus x acerifolia)
topola bia³a (Populus alba)

klon pospolity (Acer platanoides)

2 lipy drobnolistne (Tilia cordata)

klon jawor (Acer pseudoplata-
nus)

Po³o¿enie obiektu

dzia³ka nr 78, obrêb 164, w Tar-
nowie przy ul. Mickiewicza 16
dzia³ka nr 5/6, obrêb 323, w Tar-
nowie przy ul. Rudy M³yny
dzia³ka nr 94/6, obrêb 167, w Tar-
nowie przy ul. Goldhammera
dzia³ka nr 4/11, obrêb 323, w Tar-
nowie przy kapliczce u zbiegu
po³udniowej obwodnicy Tarno-
wa i linii kolejowej Tarnów - Kry-
nica
dzia³ka nr 136, obrêb 228, w Tar-
nowie na pl. Morawskiego

Obwód pier�nicy (cm)

313

363

342

313, 220

280

Organ
sprawuj¹cy

nadzór

Prezydent Miasta
Tarnowa
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Uchwa³a Nr XXV/452/2004
Rady Miejskiej W Tarnowie
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Specjalistycz-
nego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.), w zwi¹zku z art. 11 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zak³adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm.), Rada Miejska w Tarnowie uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

Zatwierdza siê nastêpuj¹ce zmiany w Statucie Specjali-
stycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Samodzielne-
go Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej wprowadzone
uchwa³¹ Nr XX/4/2004 Rady Spo³ecznej Specjalistycznego
Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie z dnia 26 maja 2004 roku:

1) § 11 pkt II otrzymuje brzmienie:
II. Oddzia³ów Szpitalnych:

1. Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych
2. Oddzia³u Opieki D³ugoterminowej i Paliatywnej
3. Oddzia³u Pulmonologii
4. Oddzia³u Kardiologii
5. Oddzia³u Kardiologii Inwazyjnej
6. Oddzia³u Dermatologii
7. Oddzia³u Ginekologiczno - Po³o¿niczego
8. Oddzia³u Noworodków z O�rodkiem Intensywnej Te-

rapii i Patologii Noworodka
9. Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i Naczyñ

10. Oddzia³u Chirurgii Urazowej i Ortopedii
11. Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii
12. Oddzia³u Obserwacyjno-Zaka�nego Dzieci
13. Oddzia³u Psychiatrii i Leczenia Uzale¿nieñ

2) Schemat organizacyjny Specjalistycznego Szpitala im. E.
Szczeklika w Tarnowie Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej otrzymuje brzmienie:

Za³¹cznik
do Statutu Specjalistycznego Szpitala
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Poz. 2649
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§ 2

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: A. Kasznia

2650

Uchwa³a Nr XV/157/2004
Rady Gminy Wojnicz

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wojnicz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada
Gminy w Wojniczu uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê now¹ tre�æ za³¹cznika Nr 3 do Statutu Gminy
Wojnicz uchwalonego uchwa³¹ Nr V/30/2003 Rady Gminy z dnia
21 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2003 r. Nr 104)
w nastêpuj¹cym brzmieniu:

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Wojniczu ul. Rynek 30
2. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Wojniczu ul. Jagielloñska 19
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Wojniczu ul. Jagielloñska 17
4. Publiczne Przedszkole w Wielkiej Wsi
5. Publiczne Przedszkole w Grabnie
6. Publiczne Przedszkole w £oponiu
7. Publiczne Przedszkole w Biadolinach Rad³owskich
8. Szko³a Podstawowa im. �w. Jana Kantego w Wojniczu
9. Szko³a Podstawowa w Milówce

10. Szko³a Podstawowa im. M. Kopernika w £oponiu
11. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach
12. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi
13. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach

Rad³owskich
14. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie
15. Publiczne Gimnazjum w  Wojniczu
16. Gminny Zespó³ Ekonomiczne-Administracyjny Szkó³.
17. O�rodek Wsparcia Dziennego w Wojniczu
18. Gminna Biblioteka Publiczna w Wojniczu
19. Gminny O�rodek Kultury w Wojniczu
20. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Wojniczu.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wojnicz.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Duman

Poz. 2649, 2650
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