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350
Uchwa³a Nr XXI/141/2004
Rady Gminy Grybów
z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno- wychowawcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118
poz. 1112 z pón. zm.), Rada Gminy Grybów uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Grybów, w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXV/248/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 8 padziernika 2002 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Grybów
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXI/141/2004
Rady Gminy Grybów
z dnia 16 listopada 2004 r.
Regulamin
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach dla, których organem prowadz¹cym jest Gmina Grybów,
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno- wychowawcze
§1
1. Regulamin przyznawania nagrody zosta³ opracowany na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pón. zm.).
2. Fundusz nagród stanowi 1% planowanego corocznie osobowego funduszu wynagrodzeñ placówek prowadzonych przez
Gminê Grybów, z czego do dyspozycji organu prowadz¹cego
pozostaje 0,2% a 0,8% do dyspozycji dyrektora placówki.
§2
1. Nagrody maj¹ charakter uznaniowy i mog¹ byæ przyznane
nauczycielowi, dyrektorowi nie wczeniej ni¿ po przepracowaniu 1 roku w placówce.
2. Do nagrody Wójta mo¿e byæ typowany nauczyciel, który
posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej ustalon¹ w okresie 5 ostatnich lat, a ponadto spe³nia co najmniej
4 z nastêpuj¹cych kryteriów:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminów uczniów, przeprowadzanych przez
okrêgowe komisje egzaminacyjne
b) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji
c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach lub ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajêciem przez uczniów
I-III miejsca w konkursach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich oraz w innych konkursach o charakterze ponad szkolnym,
d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami
uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
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e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne
lub rodowiskowe
f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole, placówce przez organizowanie wycieczek, udzia³
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach , wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub
wypoczynkowe,
h) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
i) promuje szko³ê, przedszkole w rodowisku,
j) podejmuje wspó³pracê z instytucjami i organizacjami celem
wspomagania dzia³alnoci statutowej szko³y, przedszkola,
k) udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
3. Nagrodê Wójta mog¹ otrzymaæ dyrektorzy spe³niaj¹cy co
najmniej 4 z nastêpuj¹cych kryteriów:
a) bardzo dobrej organizacji pracy szko³y, przedszkola,
b) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadañ
statutowych szko³y, przedszkola,
c) osi¹gania przez szko³ê bardzo dobrych wyników dydaktyczno- wychowawczych, liczny udzia³ uczniów w olimpiadach, konkursach , zawodach sportowych,
d) inicjowanie ró¿norodnych dzia³añ Rady Pedagogicznej s³u¿¹cych podnoszeniu jakoci pracy szko³y, przedszkola,
e) racjonalnego i umiejêtnego gospodarowania rodkami
finansowymi,
f) pozyskiwania rodków pozabud¿etowych na rzecz szko³y,
przedszkola,
g) dbanie o bazê szko³y, przedszkola - remonty, prace wykonywane systemem gospodarczym,
h) wszechstronnej wspó³pracy ze rodowiskiem szko³y,
przedszkola,
i) promowania szko³y, przedszkola w rodowisku,
j) wspó³praca z organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii spo³ecznej dzieci i m³odzie¿y.
§3
1. Nagrody Wójta oraz Dyrektora przyznawane s¹:
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- na zakoñczenie roku szkolnego,
- z innych wa¿nych okazji.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczycieli szkó³,
przedszkola wystêpuj¹ dyrektorzy tych placówek.
3. Z wnioskiem o nagrodê dla Dyrektora mo¿e wyst¹piæ Kierownik Referatu Owiaty, Organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny oraz Rada Pedagogiczna
4. Wniosek powinien zawieraæ uzasadnienie oraz wymaga zaopiniowania przez Radê Pedagogiczn¹.
5. Nagrodê Dyrektora szko³y, przedszkola, zwan¹ dalej nagrod¹
przyznaje Dyrektor szko³y, przedszkola.
§4
Wójt Gminy mo¿e z w³asnej inicjatywy przyznaæ nagrodê
nauczycielowi, dyrektorowi.
W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez
Radê Pedagogiczn¹.
§5
Wnioski o przyznanie nagrody Wójta nale¿y sk³adaæ w nastêpuj¹cych terminach:
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 do dnia 31 maja - na zakoñczenie roku szkolnego,
 do dnia 30 wrzenia - okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 z dwumiesiêcznym wyprzedzeniem - z okazji innych wa¿nych
wydarzeñ (wiêto szko³y, obchody jubileuszu, nadanie imienia
szkole, sztandaru).
§6
Nauczyciel, Dyrektor, któremu zosta³a przyznana nagroda
otrzymuje dyplom potwierdzaj¹cy jej przyznanie, którego odpis zamieszcza siê w jego aktach osobowych.
§7
Regulamin zosta³ zaopiniowany przez zwi¹zki zawodowe.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
351
Uchwa³a Nr XXI/143/2004
Rady Gminy Grybów
z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Grybowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 110
ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.), Rada Gminy
w Grybowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Grybowie stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIII/59/92 Rady Gminy w Grybowie
z dnia 18 marca 1992 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Grybowie.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Grybów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXI/143/2004
Rady Gminy w grybowie
z dnia 16 listopada 2004 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W GRYBOWIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Grybowie zwany
dalej Orodkiem dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 64 poz. 593).
2. Uchwa³y Nr IV/21/91 Rady Gminy w Grybowie z dnia
26 czerwca 1991 r. w sprawie powo³ania Orodka Pomocy
Spo³ecznej.
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.).
4. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z pón. zm.).
5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.).
6. Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pón. zm.).
7. Innych obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
8. Niniejszego Statutu.
§2
1. Orodek jest Gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹, dzia³aj¹c¹
jako jednostka bud¿etowa Gminy Grybów.
§3
1. Siedzib¹ Orodka jest budynek Urzêdu Gminy Grybów.
2. Dzia³alnoæ Orodka obejmuje teren Gminy Grybów.
3. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka sprawuje Wójt Gminy.
4. Nadzór nad realizacj¹ zadañ zleconych Orodka sprawuje
Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki w Krakowie.
ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA ORODKA
§4
1. Celem dzia³alnoci Orodka jest umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne
uprawnienia, zasoby i mo¿liwoci.
2. Wspieranie ich w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokojenia
niezbêdnych potrzeb i umo¿liwia im ¿ycia w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka.
3. Podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ¿yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze rodowiskiem.
4. Do realizacji powy¿szego celu Orodek wykonuje zadania
zlecone Gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej
sprawie przez Wojewodê oraz zadania w³asne w zakresie
pomocy spo³ecznej zgodnie z ustaleniami Wójta.
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§5

1. GOPS realizuje w³asne i zlecone gminie zadania z zakresu
pomocy spo³ecznej polegaj¹ce w szczególnoci 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 spo³ecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
2. Orodek koordynuje i wspó³dzia³a w zakresie pomocy spo³ecznej z istniej¹cymi na terenie Gminy organizacjami spo³ecznymi i instytucjami charytatywnymi, wieckimi i nale¿¹cymi do Kocio³a Katolickiego i innych wyznañ stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym.
§6
W ramach zadañ okrelonych w § 5 ust. 1 Orodek wykonuje:
1. Zadania w³asne gminy o charakterze obowi¹zkowym, do
których nale¿y:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym
uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,
2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego 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 pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobê, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej, osobistej opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem rodziny 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 zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,
14) do¿ywianie dzieci,
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15) sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,
17) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie
jej w³aciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
2. Zadania w³asne gminy, do których nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy
w naturze,
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i orodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,
4) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów os³onowych,
3. Zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej realizowane przez gminê, do których nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych;
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
§7
1. Kierownik Orodka mo¿e wytyczaæ na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postêpowaniu przed
s¹dem stosuje siê odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postêpowaniu cywilnym.
2. Orodek mo¿e kierowaæ wnioski o ustalenie niezdolnoci do
pracy, niepe³nosprawnoci i stopnia niepe³nosprawnoci do
organów okrelonych odrêbnymi przepisami.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA, ORGANIZACJA I ZARZ¥DZANIE
§8
1. Prac¹ Orodka kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny
za pracê Orodka oraz podleg³ych pracowników.
2. Kierownika Orodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Pracowników Orodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.
4. Kierownik Orodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie odrêbnego upowa¿nienia udzielonego przez Wójta Gminy.
ROZDZIA£ IV
GOSPODARSKA FINANSOWA I MAJ¥TEK ORODKA
§9
1. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych przepisami prawa dla jednostek bud¿etowych oraz
posiada wyodrêbnione rachunki bankowe.

Poz. 351, 352

2. Zadania w³asne z zakresu pomocy spo³ecznej i zadania w³asne o charakterze obowi¹zkowym s¹ finansowane ze rodków w³asnych Gminy.
3. Zadania zlecone Gminie Orodek finansuje ze rodków przekazanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.
4. Orodek mo¿e tworzyæ rodki specjalne.
§ 10
1. Wydatki Orodka objête s¹ w ca³oci bud¿etem Gminy na
zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
2. Obs³ugê prawn¹, kasow¹ i p³acow¹ prowadzi Urz¹d Gminy
Grybów.
§ 11
Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ i zakres dzia³ania
Orodka okrela Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Orodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Grybów.
§ 12
1. Statut Orodka uchwala Rada Gminy.
2. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie maj¹
zastosowanie powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
352
Uchwa³a Nr XXV/203/2004 r.
Rady Gminy w K³aju
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w K³aju.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9
litera h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 16 ust. 1, art. 17 i 18
w zwi¹zku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.), a tak¿e
art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z pón. zm.), Rada
Gminy w K³aju uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w K³aju stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy K³aj oraz
Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w K³aju.
§3
Traci moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ Nr XXVI/154/2001 Rady
Gminy w K³aju z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie zmiany
Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w K³aju oraz
uchwa³a Nr XXIX/165/2001 z dnia 31 maja 2001 roku w spra-
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wie Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w K³aju
i uchwa³a Nr XIV/99/2003 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w K³aju.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Skoczek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXV/203/2004 r.
Rady Gminy w K³aju
z dnia 29 listopada 2004 r.
STATUT
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w K³aju
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w K³aju (nazwa skrócona: GOPS w K³aju) zwany dalej GOPS, jest bud¿etow¹
jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy utworzon¹ celem realizacji
w³asnych i zleconych gminie zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej i polityki spo³ecznej.
2. Orodek dzia³a w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pózn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pózn. zm.),
4) ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z pón. zm.),
5) ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z pón.
zm.),
6) ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99
poz. 1001z pón. zm.),
7) ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z pón. zm.),
8) innych w³aciwych aktów prawnych je¿eli zadania z nich
wynikaj¹ce dotycz¹ statutowej dzia³alnoci GOPS lub zostan¹ GOPS powierzone do realizacji przez administracjê rz¹dow¹, Wójta Gminy lub Radê Gminy lub zostan¹
przyjête do realizacji przez GOPS w drodze porozumienia,
9) niniejszego Statutu.
§2
Siedzib¹ i terenem dzia³ania GOPS jest gmina K³aj.
§3
Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoci¹ GOPS sprawuje Wójt
Gminy.

Poz. 352
Rozdzia³ II
Zakres dzia³alnoci
§4

1. GOPS realizuje w³asne i zlecone gminie zadania z zakresu
pomocy i polityki spo³ecznej polegaj¹ce w szczególnoci na:
1) przyznawaniu i wyp³acaniu przewidzianych prawem
wiadczeñ;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej i dzia³ania z zakresu
polityki spo³ecznej
5) realizacji zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo³ecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2. GOPS realizuje zadania w³asne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zaleceniami okrelonymi przez
Radê i Wójta Gminy, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administracje rz¹dow¹.
§5
W ramach zadañ okrelonych w § 4 ust. 1 GOPS wykonuje:
1. Zadania w³asne gminy o charakterze obowi¹zkowym, do
których nale¿y:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka;
2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo³ecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego 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 pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej, osobistej opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹,
ojcem lub rodzeñstwem;
10) prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako dzia³alnoæ zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.
11) organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
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12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub
mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹;
14) do¿ywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domów pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu;
17) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie
jej w³aciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie orodka pomocy spo³ecznej, w tym zapewnienie rodków na wynagrodzenia
pracowników
2. Zadania w³asne gminy, do których nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy
w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i orodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki;
4) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej i polityki spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych.
5) przyznawanie i wyp³acanie dodatków mieszkaniowych
3. Zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej realizowane przez gminê, do których nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych;
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
7) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o wiadczeniach
rodzinnych.
4. Zadania wynikaj¹ce z innych ustaw je¿eli na mocy stosownej uchwa³y Rady Gminy lub Zarz¹dzenia Wójta Gminy zosta³y powierzone GOPS do realizacji.
5. Zadania przyjête do realizacji w drodze podpisanych porozumieñ.
6. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkañców gminy
realizowana w szczególnoci poprzez:
1) prowadzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach
programu "Pierwsza Praca" przez okres wynikaj¹cy z umowy zawartej przez Urz¹d Gminy z Marsza³kiem Województwa Samorz¹dowego oraz po tym okresie, je¿eli takie
bêd¹ decyzje w³adz samorz¹dowych gminy,
2) organizowanie w uzgodnieniu z Powiatowym Urzêdem
Pracy i Urzêdem Gminy robót publicznych i prac interwencyjnych, a tak¿e innych form zatrudnienia maj¹cego
na celu aktywizacjê zawodow¹ mieszkañców Gminy,

Poz. 352

3) realizacja innych dzia³añ na mocy odpowiednich uchwa³
Rady Gminy lub Zarz¹dzeñ Wójta Gminy
§6
1. Zadania z zakresu pomocy spo³ecznej i polityki spo³ecznej
GOPS realizuje we wspó³dzia³aniu i wspó³pracy z dzia³aj¹cymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami spo³ecznymi, Kocio³em Katolickim, innymi kocio³ami i zwi¹zkami
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. W zakresie realizacji zadañ GOPS wspó³dzia³a ponadto z Samorz¹dem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracj¹
rz¹dow¹ w województwie ustalaj¹c¹ sposób realizacji tych
zadañ.
3. GOPS przy realizacji zadañ wspó³pracuje tak¿e z jednostkami organizacyjnymi pomocy spo³ecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy spo³ecznej, z poza terenu gminy.
§7
Orodek realizuje remonty i inwestycje s³u¿¹ce do wykonania zadañ z zakresu pomocy i polityki spo³ecznej w zakresie
ustalonym przez Radê Gminy i Wójta Gminy
Rozdzia³ III
Organizacja i zarz¹dzanie
§8
1. Orodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za ca³okszta³t
dzia³alnoci jednostki dzia³a jednoosobowo na podstawie
pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.
2. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres okrelony pe³nomocnictwem wymagana jest odrêbna zgoda Wójta Gminy.
3. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
4. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika jest Wójt Gminy.
5. Kierownikiem GOPS mo¿e byæ osoba maj¹ca wykszta³cenie wy¿sze, co najmniej trzy letni sta¿ pracy w pomocy
spo³ecznej oraz specjalizacjê z zakresu organizacji pomocy spo³ecznej
6. Wysokoæ wynagrodzenia, a tak¿e inne wiadczenia zwi¹zane ze stosunkiem pracy kierownika GOPS ustala Wójt
Gminy.
7. Kierownik reprezentuje GOPS na zewn¹trz , jest prze³o¿onym pracowników Orodka.
8. W razie nieobecnoci Kierownika zadania zwi¹zane z bie¿¹cym zarz¹dzaniem GOPS wykonuje w imieniu GOPS pisemnie upowa¿niony przez Kierownika pracownik,
a w przypadku braku takiego upowa¿nienia najstarszy sta¿em pracy w GOPS obecny w pracy pracownik.
9. W celu realizacji zadañ kierownik orodka zatrudnia pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie i inne wiadczenia zwi¹zane ze stosunkiem pracy.
10. Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej zatrudnia:
 pracowników socjalnych - proporcjonalnie do liczby ludnoci gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysi¹ce mieszkañców,
 pracowników administracji i obs³ugi GOPS w tym g³ównego ksiêgowego jednostki,
 pracowników do realizacji wiadczeñ rodzinnych w zakresie umo¿liwiaj¹cym sprawn¹ realizacjê zadania,
 pracowników wiadcz¹cych w terenie us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze w ramach umów o pracê lub umów - zlecenia,
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 pracowników Gminnego Centrum Informacji,
 wolontariuszy pragn¹cych przyczyniæ siê do realizacji niektórych dzia³añ z zakresu pomocy i polityki spo³ecznej
11. Kierownik wydaje wewnêtrzne zarz¹dzenia dotycz¹ce organizacji pracy GOPS, w tym, instrukcje obiegu dokumentów,
zak³adowego plan kont, instrukcjê inwentaryzacyjn¹, regulamin pracy, regulamin premiowania, regulamin ZFS i inne.
§9
1. Kierownik GOPS odpowiada przed Rad¹ Gminy za w³aciw¹
realizacje przypisanych GOPS zadañ oraz za prawid³owe wykorzystanie powierzonych GOPS rodków finansowo-rzeczowych.
2. Kierownik GOPS sk³ada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy i polityki spo³ecznej.
§ 10
Do obowi¹zków i uprawnieñ Kierownika GOPS nale¿y
w szczególnoci:
1. Zapewnienie w³aciwej organizacji pracy, dokonywanie
podzia³u zadañ dla poszczególnych stanowisk pracy,
2. Wykonywanie czynnoci wynikaj¹cych ze stosunku pracy
w stosunku do osób zatrudnionych w GOPS,
3. Podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci GOPS,
4. Nadzór organizacyjny i s³u¿bowy nad zatrudnionymi w GOPS
pracownikami.
5. Realizacja innych zadania okrelonych w pe³nomocnictwie
udzielonym przez Wójta Gminy.
6. Ustalanie przepisów wewnêtrznych.
§ 11
1. Kierownik GOPS wykonuje swoje zadania poprzez zatrudnienie osób na odpowiednich stanowiskach pracy.
2. Rada Gminy i Wójt Gminy zapewniaj¹ odpowiednie rodki
finansowe na wynagrodzenia dla pracowników realizuj¹cych zadania wynikaj¹ce z niniejszego Statutu
§ 12
1. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ GOPS ustala Wójt
Gminy poprzez zatwierdzenie na wniosek Kierownika GOPS
"Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej".
2. Regulamin Organizacyjny GOPS stanowi podstawê do okrelenia przez kierownika zakresów czynnoci dla poszczególnych pracowników Orodka.
§ 13
Rada Gminy okreli w drodze uchwa³y zasady odp³atnoci
za niektóre wiadczenia z zakresu pomocy spo³ecznej realizowane przez GOPS.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa i mienie

Poz. 352, 353
§ 15

Dzia³alnoæ GOPS jest finansowana w zakresie zadañ w³asnych ze rodków bud¿etu Gminy oraz w zakresie zadañ zleconych ze rodków przekazanych przez administracje rz¹dow¹
na ich realizacje.
§ 16
GOPS mo¿e korzystaæ ze rodków pozabud¿etowych tj. mo¿e
przyjmowaæ i dysponowaæ darami rzeczowymi i finansowymi,
które winny byæ przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcê.
§ 17
GOPS mo¿e równie¿ pozyskiwaæ dodatkowe rodki finansowe w drodze ubiegania siê o granty i inne dostêpne fundusze.
§ 18
Podstaw¹ gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan
dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
§ 19
W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem GOPS kieruje siê zasadami rzetelnoci, efektywnoci i celowoci ich wykorzystania.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 20
Statut Orodkowi Pomocy Spo³ecznej nadaje Rada Gminy.
§ 21
Zmiana postanowieñ Statutu wymaga zachowania trybu
okrelonego dla jego uchwalenia.
§ 22
Reorganizacja GOPS nastêpuje z mocy stosownej uchwa³y
Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Skoczek
353
Uchwa³a Nr XVIII/109/2004
Rady Gminy Korzenna
z dnia 28 padziernika 2004 r.

§ 14

w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Gminy Korzenna.

GOPS prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach obowi¹zuj¹cych w samorz¹dowych jednostkach bud¿etowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
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nym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), Rada
Gminy Korzenna uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ za³¹cznika Nr 4 do Statutu Gminy Korzenna poprzez skrelenie pkt 18 o brzmieniu "Wieczorowe Technikum Rolnicze w Trzycierzu".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu
dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: A. Janusz

Poz. 353, 354
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIX /241/04
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 padziernika 2004 r.
Statut
Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego
w Z³ockiem
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

W sk³ad Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Z³ockiem zwanego dalej " Zespo³em" wchodz¹:
1. Szko³a Podstawowa w Z³ockiem.
2. Filialna Szko³a Podstawowa w Andrzejówce.
3. Filialna Szko³a Podstawowa w Jastrzêbiku.
4. Filialna Szko³a Podstawowa w Miliku.
5. Gimnazjum w Z³ockiem.
6. Przedszkole w Szczawniku.
7. Przedszkole w Z³ockiem.

354

§2

Uchwa³a Nr XIX/241/2004
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 padziernika 2004 r.

Siedzib¹ Zespo³u s¹ zabudowania szko³y w Z³ockiem, budynki szkó³ filialnych w w/w miejscowociach, budynki przedszkoli w Szczawniku i Z³ockiem.

w sprawie nadania Statutu Zespo³owi Szkolno-Przedszkolnemu w Z³ockiem.

§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 58 ust. 6 i art. 62 ust. 3 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 z pón. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XIII/123/99
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Zespo³u Szkó³ w Z³ockiem w Zespó³ Szkolno- Przedszkolny w Z³ockiem - Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut Zespo³owi Szkolno-Przedszkolnemu w Z³ockiem w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: A. Gancarz

1. Zespó³ oraz Szko³y i Przedszkola wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u
u¿ywaj¹ pieczêci i stempli zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Zespó³ posiada pieczêæ:
a) pod³u¿n¹ o treci:
"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Z³ockiem
33-370 Muszyna
tel.(0-18) 471-42-10
NIP 734-23-72-671,
b) okr¹g³¹ (urzêdow¹) wspóln¹ dla Szkó³ i Przedszkoli wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u, o treci:
"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Z³ockiem",
c) okr¹g³¹ (urzêdow¹) dla Gimnazjum, o treci:
"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Z³ockiem
Gimnazjum",
d) okr¹g³¹(urzêdow¹) dla Szko³y Podstawowej:
"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Z³ockiem
Szko³a Podstawowa".
3. Szko³a w Z³ockiem posiada pieczêcie pod³u¿ne o treci:
"Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Z³ockiem
Szko³a Podstawowa
33 - 370 Muszyna"
tel.(0-18)471-42-10
"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Z³ockiem
Gimnazjum
33-370 Muszyna"
tel. (0-18) 471-42-10.
4. Punkty filialne posiadaj¹ pod³u¿ne pieczêcie o treci:
"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Z³ockiem
Filialna Szko³a Podstawowa
w Andrzejówce 33-370 Muszyna"
"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Z³ockiem
Filialna Szko³a Podstawowa
w Miliku"
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"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Z³ockiem
Filialna Szko³a Podstawowa
w Jastrzêbiku".
5. Przedszkole w Szczawniku posiada pieczêæ pod³u¿n¹ o treci:
"Zespó³ Szkolno - Przedszkolny
Przedszkole w Szczawniku
Szczawnik 18, 33 - 370 Muszyna.
§4
1. Organem prowadz¹cym Zespó³ jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
2. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny nad Zespo³em jest Ma³opolski Kurator Owiaty w Krakowie.
§5
1. Obwód Zespo³u stanowi¹ miejscowoci: Z³ockie, Szczawnik,
Jastrzêbik, Milik, Andrzejówka.
2. Przedszkole pe³ni funkcjê przedszkola wiejskiego - rodowiskowego.
Rozdzia³ II
Organy Zespo³u
§6
Organami zespo³u s¹:
a) Dyrektor Zespo³u bêd¹cy jednoczenie dyrektorem Przedszkola,
b) Rady Pedagogiczne, odrêbne dla Szkó³ i Przedszkoli,
c) Samorz¹dy Uczniowskie odrêbne dla Szkó³,
d) Rady Rodziców, odrêbne dla Szkó³ i Przedszkoli.
§7
Dyrektor Zespo³u:
1. Kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ Zespo³u.
2. Reprezentuje Zespó³ w stosunkach wewnêtrznych.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4. Sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki do ich
harmonijnego rozwoju.
5. Jest przewodnicz¹cym Rad Pedagogicznych.
6. Realizuje Uchwa³y Rad Pedagogicznych, wstrzymuje wykonanie uchwa³ niezgodnych z prawem i niezw³ocznie zawiadamia o tym fakcie organ prowadz¹cy Zespó³ oraz organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny.
7. Jest kierownikiem zak³adu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie bêd¹cych nauczycielami.
8. W szczególnoci decyduje w sprawach:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespo³u,
b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porz¹dkowe
nauczycielom i innym pracownikom Zespo³u,
c) wystêpuje z wnioskami w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli oraz pozosta³ych pracowników Zespo³u.
9. Opracowuje projekt rocznego planu finansowego Zespo³u
uwzglêdniaj¹cy roczny plan finansowy Szkó³ i Przedszkola.
10. Dysponuje rodkami finansowymi okrelonymi w planie
finansowym Zespo³u.
11. Opracowuje arkusze organizacyjne Zespo³u uwzglêdniaj¹ce organizacjê Szkó³ i Przedszkola.
12. Wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych.

Poz. 354
§8

Kompetencje Rad Pedagogicznych okrelaj¹ statuty Szkó³
i Przedszkola.
§9
Kompetencje samorz¹du uczniowskiego okrelaj¹ statuty
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
§ 10
1. W Zespole dzia³a Rada Rodziców stanowi¹ca reprezentacje
rodziców uczniów uczêszczaj¹cych do Szkó³ i dzieci uczêszczaj¹cych do Przedszkola.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogó³ rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoci, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem Zespo³u oraz statutami Szkó³ i Przedszkola.
4. Rada Rodziców mo¿e wystêpowaæ do Rady Zespo³u, Rad
Pedagogicznych i Dyrektora Zespo³u z wnioskami i opiniami
dotycz¹cymi wszystkich spraw Zespo³u.
5. W celu wspierania dzia³alnoci statutowej Zespo³u Rada
Rodziców mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz innych róde³.
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców okrela
regulamin, o którym mowa w ust. 3.
Rozdzia³ III
Gospodarka finansowa Zespo³u
§ 11
1. Zespó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Szczegó³owe zasady gospodarki finansowej Zespo³u reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 12
1. Dyrektor Zespo³u odpowiada za terminowe opracowanie
i przed³o¿enie organowi prowadz¹cemu projektu rocznego
planu finansowego Zespo³u.
2. Zasady przewidziane w ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wprowadzenia zmian w rocznym planie finansowym Zespo³u.
§ 13
1. Dyrektor Zespo³u ponosi wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ za
prawid³owe gospodarowanie mieniem i rodkami finansowymi Zespo³u.
2. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 Dyrektor Zespo³u podlega nadzorowi organu prowadz¹cego Zespó³, na zasadach wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 14
Zespó³ przejmuje dotychczasowe mienie Szkó³ i Przedszkola.
§ 15
Zespó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
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§ 16
Zespó³ mo¿e posiadaæ w³asny sztandar, god³o oraz ceremonia³ szkolny.
§ 17
Szko³y Podstawowe wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u posiadaj¹
jeden spójny statut.
§18
Gimnazjum i Przedszkole stanowi¹ce integraln¹ czêæ Zespo³u posiadaj¹ odrêbne statuty.
§ 19
Sprawy nie uregulowane Statutem Zespo³u rozstrzygaj¹
postanowienia statutów Szkó³ i Przedszkola.
Przewodnicz¹cy Rady: A. Gancarz
355
Uchwa³a Nr XXVIII/151/2004
Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy spo³ecznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 17 ust. 1 pkt . 15, art. 44
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
Nr 64 poz. 593 z pón. zm.), Rada Miejska w wi¹tnikach Górnych uchwala, co nastêpuje:
§1
Sprawienie pogrzebu odbywa siê w sposób ustalony przez
Gminê zgodnie z przyjêtym zwyczajem i wyznaniem zmar³ego.
§2
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w wi¹tnikach Górnych organizuje pogrzeb osobom bezdomnym i osobom bez
ustalonej to¿samoci zmar³ym na terenie gminy wi¹tniki
Górne, a tak¿e mieszkañcom tej Gminy, którzy nie mieli osób
bliskich, zdolnych do zorganizowania pogrzebu.
§3
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w wi¹tnikach Górnych ponosi mo¿liwie najni¿sze wydatki na pokrycie kosztów
pogrzebu. Wydatki obejmuj¹ :
1) przygotowanie zmar³ego do pochówku,
2) zakup trumny,
3) transport zmar³ego,
4) korzystanie z pomieszczeñ, w których przechowuje siê zw³oki,
5) wykopanie i zasypanie grobu.
§4
1. Wydatki, o których mowa w § 3, podlegaj¹ zwrotowi w ca³oci lub w czêci z masy spadkowej.

Poz. 354, 355, 356

2. Je¿eli przys³uguje zasi³ek pogrzebowy z ubezpieczenia spo³ecznego, wydatki s¹ pokrywane z tego zasi³ku.
3. ¯¹danie zwrotu w ca³oci lub czêci wydatków za sprawienie pogrzebu wymaga przeprowadzenia u rodziny zobowi¹zanej do alimentacji wywiadu rodowiskowego w celu ustalenia wysokoci podlegaj¹cej zwrotowi.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w wi¹tnikach Górnych.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. ¯y³a
356
Uchwa³a Nr XXVIII/152/2004
Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych zasad czêciowego
lub ca³kowitego zwolnienia z op³at, jak równie¿ trybu pobierania tych op³at, a tak¿e zasad zwrotu wydatków zwi¹zanych ze wiadczeniem us³ug opiekuñczych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.), Rada Miejska w wi¹tnikach Górnych uchwala, co nastêpuje:
§1
Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹ zalecon¹ przez lekarza, pielêgnacjê dostosowan¹ do potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju schorzenia lub niepe³nosprawnoci danej osoby.
§2
1. Pomoc w formie us³ug opiekuñczych przyznawana jest dla
mieszkañców Gminy wi¹tniki Górne na wniosek osoby zainteresowanej, rodziny, pracownika socjalnego lub ka¿dej
innej osoby, która zauwa¿y w rodowisku potrzebê udzielenia takiej pomocy.
2. Pomoc w formie us³ug opiekuñczych przys³uguje równie¿
osobom, które wymagaj¹ pomocy innych osób, a rodzina,
a tak¿e wspólnie nie zamieszkuj¹cy ma³¿onek, wstêpni,
zstêpni nie mog¹ takiej pomocy zapewniæ.
§3
Us³ugi, o których mowa w § 2 przyznaje Kierownik Gminnego Orodka pomocy Spo³ecznej w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego,
uzupe³nionego dokumentacj¹ lekarsk¹.
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§4

§ 10

Wysokoæ odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze uzale¿niona
jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny.

Wysokoæ odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze okrela Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w decyzji administracyjnej przyznaj¹cej pomoc w formie us³ug opiekuñczych.

§5
W przypadku gdy dochód osoby lub osoby w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego, okrelonego w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy spo³ecznej, us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ nieodp³atnie.
§6
Osoby samotnie gospodaruj¹ce, których dochód przekracza kryterium dochodowe okrelone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy spo³ecznej, ponosz¹ odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze w zale¿noci od dochodu, w nastêpuj¹cej wysokoci:
Dochód osoby w stosunku
do kryt. dochodowego
okrelonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy
spo³ecz.

Wysokoæ odp³atnoci
w procentach od ceny
jednej godziny us³ugi osoby samotnie
gospodaruj¹ce
20% kosztu godziny us³ugi
40% kosztu godziny us³ugi
100% kosztu godziny us³ugi

od 101% do 200%
od 201% do 300%
powy¿ej 300%

Osoby w rodzinie, których dochód na osobê przekracza kryterium dochodowe, okrelone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej, ponosz¹ odp³atnoæ za czynnoci wykonywane w ramach us³ug opiekuñczych w zale¿noci od dochodu
w nastêpuj¹cej wysokoci:
Wysokoæ odp³atnoci
w procentach od ceny
jednej godziny us³ugi osoby gospodaruj¹ce
w rodzinie
10% kosztu godziny us³ugi
20% kosztu godziny us³ugi
30% kosztu godziny us³ugi
100% kosztu godziny us³ugi

od 101% do 200%
od 201% do 300%
od 301% do 400%
powy¿ej 400%

Zwrot wydatków poniesionych na us³ugi opiekuñcze
wiadczeniobiorca zobowi¹zany jest wp³aciæ do kasy Urzêdu
Miasta i Gminy lub na konto Urzêdu w terminie okrelonym
w decyzji.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w wi¹tnikach Górnych.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. ¯y³a
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§7

Dochód osoby w stosunku
do kryt. dochodowego
okrelonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy
spo³ecz.

§ 11

§8
Osobom znajduj¹cym siê w szczególnie trudnej sytuacji osobistej, zdrowotnej lub maj¹tkowej, których dochód przekracza
kryterium dochodowe okrelone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy spo³ecznej, na ich wniosek lub wniosek pracownika
socjalnego, Kierownik Orodka mo¿e przyznaæ us³ugi opiekuñcze nieodp³atnie albo w wysokoci ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z zasad okrelonych w § 6 i § 7.
§9
Ustala siê godzinow¹ stawkê za wiadczone us³ugi opiekuñcze w wysokoci 6,00 z³ natomiast koszt jednej godziny
specjalistycznych us³ug opiekuñczych w kwocie 10,00 z³.

Uchwa³a Nr XXVIII/154/2004
Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia statusu drogi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miejska w wi¹tnikach Górnych
uchwala, co nastêpuje:
§1
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du Powiatu w Krakowie, Rada Miejska w wi¹tnikach Górnych nadaje drodze usytuowanej na dzia³ce nr 238 oraz na czêciach dzia³ek nr 206,
207, 208 i 209 w Olszowicach, o d³ugoci 1,95 km, oznaczonej
w ewidencji dróg numerem 36, status drogi gminnej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy wi¹tniki Górne.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. ¯y³a
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II. Szczegó³owe zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów

Uchwa³a Nr XXVII/143/2004
Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych
z dnia 27 padziernika 2004 r.

§2

w sprawie zatwierdzenia regulaminu do programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miejska
w wi¹tnikach Górnych uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê regulamin okrelaj¹cy zasady, warunki i tryb
udzielania stypendiów w ramach dzia³ania "Wyrównywania
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
§2
Projekt regulaminu stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikowi Zespo³u
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. ¯y³a

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/143/2004
Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych
z dnia 27 padziernika 2004 r.
REGULAMIN
Okrelaj¹cy zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach dzia³ania "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne" dla uczniów szko³y ponadgimnazjalnej Gminy wi¹tniki Górne
I. Postanowienia ogólne
§1
Stypendia w ramach dzia³ania 2.2. "Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne" zawartego
w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
Dla uczniów szko³y ponadgimnazjalnej Gminy wi¹tniki Górne, przyznawane s¹ w celu poprawy dostêpu do kszta³cenia
na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodz¹cych
z obszarów wiejskich, którzy z powodów materialnych natrafili
na bariery utrudniaj¹ce naukê.

1. Do ubiegania siê o stypendium uprawnieni s¹ uczniowie,
którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
 posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenach wiejskich
i w miastach do 5 tys. mieszkañców lub w miastach do
20 tys. mieszkañców, w których nie ma szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹, których redni dochód
na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty do uzyskania
wiadczeñ rodzinnych okrelonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228 poz. 2255 z pón. zm.) z uwzglêdnieniem progu
dochodu w przeliczeniu na osobê okrelonym dla Województwa Ma³opolskiego w Ramowym Planie Realizacji
Dzia³ania na 2004 rok przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego,
 s¹ uczniami klas pierwszych szko³y dla m³odzie¿y koñcz¹cej siê matur¹, dla której organem prowadz¹cym jest
Urz¹d Miasta i Gminy w wi¹tnikach Górnych.
2. W przypadku, gdy liczba osób spe³niaj¹cych kryteria okrelone w ust. 1 jest wiêksza ni¿ liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeñstwo w uzyskaniu stypendium maj¹
osoby o najni¿szych dochodach w rodzinie.
3. W przypadku gdy o przyznaniu stypendium nie mo¿e zadecydowaæ dochód w przeliczeniu na jedn¹ osobê w rodzinie,
decyzjê o przyznaniu stypendium podejmuje komisja ds. stypendium.
§3
1. Warunkiem ubiegania siê przez uczniów o stypendium wyrównywania szans, jest z³o¿enie przez rodzica, opiekuna lub
wychowawcê wniosku o stypendium, którego wzór stanowi
za³¹cznik Nr 1 do regulaminu.
2. Do wniosku powinno zostaæ za³¹czone owiadczenie o dochodach w rodzinie, wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku nr 2
do regulaminu wraz z dokumentami potwierdzaj¹cymi uzyskanie tych dochodów oraz kserokopi¹ dowodu osobistego
potwierdzaj¹c¹ miejsce zameldowania lub kserokopi¹ dowodu osobistego rodzica z wpisem lub zawiadczeniem z biura
meldunkowego o sta³ym miejscu zameldowania.
3. Miejsce i termin sk³adania wniosków okrela ka¿dorazowo
Zarz¹dzenie Burmistrza.
§4
1. Stypendia wyrównywania szans przyznawane s¹ przez
Urz¹d Miasta i Gminy w wi¹tnikach Górnych po zatwierdzeniu wniosków wytypowanych przez komisjê ds. stypendiów wyrównywania szans, zwan¹ dalej "Komisj¹", na okres
nie d³u¿szy ni¿ rok szkolny.
2. Komisjê na okres roku szkolnego powo³uje Burmistrz Miasta i Gminy wi¹tniki Górne.
3. Maksymalna kwota stypendium wynosi 1.500 z³otych.
4. Stypendium wyp³acane jest maksymalnie w 10 ratach miesiêcznych.
5. Od decyzji Burmistrza w sprawie przyznawania stypendium
wyrównywania szans nie przys³uguje odwo³anie.
§5
1. Stypendia wyrównywania szans przekazywane s¹ w formie ca³kowitego lub czêciowego finansowania, ca³kowitej
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lub czêciowej refundacji ponoszonych przez ucznia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki takich jak:
 koszty posi³ków w sto³ówce szkolnej lub prowadzonej przez
inny podmiot,
 koszty zakupu podrêczników do nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych,
 koszty zwi¹zane z transportem do i ze szko³y ponadgimnazjalnej,
 inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szko³ê.
2. W przypadku refundacji ponoszonych przez ucznia kosztów,
rachunki nale¿y przedstawiæ, w terminie do miesi¹ca od daty
wystawienia rachunku, w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó³ w wi¹tnikach Górnych.
3. Szczegó³owe warunki wyp³acania i rozliczania stypendiów
okreli umowa o udzielenie stypendium.

Poz. 358

III. Postanowienia koñcowe
§6
1. Przekazywanie stypendium zaprzestaje siê gdy uczeñ:
 przerwa³ naukê w szkole,
 zosta³ skrelony z listy uczniów,
 przesta³ spe³niaæ kryteria wymienione w § 1 ust. 1.
2. Uczeñ zobowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ Zespó³
Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ w wi¹tnikach Górnych
o wyst¹pieniu zdarzeñ wymienionych w ust. 1.
3. Stypendium przekazane po terminie wyst¹pienia zdarzeñ
wymienionych w ust. 1 podlega zwrotowi.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. ¯y³a
Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu " Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wspó³finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Nazwisko

Miejscowoæ

Imiona
Imiê ojca

Data

Imiê matki
PESEL
Informacja o szkole ponadgimnazjalnej
Nazwa i nr szko³y
W roku szkolnym 2004/2005 jest uczniem
pierwszej klasy
Ulica

Miejscowoæ

Kod pocztowy

Województwo
Dane o uczniu

Ulica

Miejscowoæ

Kod pocztowy

Województwo

wiadoma/y odpowiedzialnoci za podanie nieprawid³owych danych owiadczam, ¿e:
 rodzina ucznia sk³ada siê z ............. osób, pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym,
 redni miesiêczny dochód netto, na jedn¹ osobê w rodzinie ucznia wynosi ............ z³, s³ownie .......................................... z³.
Potwierdzaj¹c prawid³owoæ powy¿szych danych pod rygorem odpowiedzialnoci karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
proszê o przyznanie stypendium. Jednoczenie wyra¿am zgodê na przetworzenie moich danych osobowych zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów zwi¹zanych ze ZPORR.
Podpis osoby sk³adaj¹cej wniosek .....................................

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. ¯y³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 53

 2485 

Poz. 358
Za³¹cznik Nr 2
do Regulaminu

Owiadczenie rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcy o dochodach rodziny ucznia, uzyskanych w 2003 roku
1. Imiê i nazwisko ucznia ..................................................................................................... PESEL.........................................................................
2. Miejsce zamieszkania (dok³adny adres) ..........................................................................................................................................................
3. Imiona rodziców .....................................................................................................................................................................................................
Owiadczam, ¿e rodzina ucznia sk³ada siê z ni¿ej wymienionych osób, pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym
i ¿e dochody poszczególnych cz³onków rodziny, w 2003 r. wynosi³y:
Lp.

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce pracy - nauki

Stopieñ
pokrewieñstwa

Wysokoæ
dochodu netto w z³

£¹czny dochód ca³ego gospodarstwa domowego

redni ³¹czny dochód netto na 1 cz³onka gospodarstwa domowego wynosi ............. z³, to jest miesiêcznie ........................ z³
1. Dochód w przeliczeniu na cz³onka rodziny ustala siê zgodnie z zapisami ustawy o wiadczeniach rodziny.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ udokumentowane dochody cz³onków rodziny, zgodne z zapisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych.
Sk³adaj¹c osobicie niniejsz¹ deklaracjê owiadczam, ¿e jest mi wiadome, ¿e dokumenty na podstawie, których zadeklarowa³em (am) dochody jestem zobowi¹zany (a) przechowywaæ przez okres 3 lat, a uprzedzony (a) o odpowiedzialnoci karnej
z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam w³asnorêcznym podpisem prawdziwoæ danych zamieszczonych w deklaracji.

.................................................................................
(podpis osoby sk³adaj¹cej wniosek)

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. ¯y³a
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Poz. 359, 360, 361

359

§2

Uchwa³a Nr XXVIII/158/2004
Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych
z dnia 30 listopada 2004 r.

Z wnioskiem o do¿ywianie wystêpuj¹ rodzice lub opiekunowie. Mog¹ równie¿ wyst¹piæ pracownicy socjalni lub placówka do której uczêszcza dziecko.

w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XXVII/143/2004 Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych z dnia 27.10.2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminy do programu "Wyrównanie
szans edukacyjnych poprzez programy edukacyjne".

§3

Na podstawie art. 18 ust. 1, w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miejska w wi¹tnikach Górnych uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych Nr XXVII/
143/2004 z dnia 27.10.2004 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w podstawie prawnej po wyra¿eniu "art. 18 ust. 1" dodaje
siê " i ust. 2 pkt 14a",
2) w § 2 skrela siê wyraz "projekt",
3) § 4 otrzymuje brzmienie "Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 listopada 2004 r.".

Prawo do korzystania z zasi³ku na do¿ywianie maj¹ rodziny,
które spe³niaj¹ warunki kryterium dochodowego okrelone
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej, przy jednoczesnym
wyst¹pieniu co najmniej jednej z przes³anek wymienionych
w art. 7 pkt 2 - 15 ustawy o pomocy spo³ecznej lub innych okolicznociach uzasadniaj¹cych udzielenie pomocy spo³ecznej.
§4
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ przyznana pomoc w formie do¿ywiania dla dzieci w rodzinie, w której dochód przekracza kryterium ustawowe okrelone w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej na wniosek pracownika socjalnego mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu poniesionych wydatków.
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi ZEAS.

Zasi³ek na do¿ywianie przyznawany jest w okresie nauki w szkole i za dni faktycznego korzystania z posi³ków. Nale¿noæ za posi³ki
przekazywana jest co miesi¹c na konto placówek w których wydawane s¹ posi³ki, po otrzymaniu rozliczenia wraz z wykazem dzieci.

§3

§6

Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

W placówkach nie prowadz¹cych sto³ówek zapewnia siê
organizacjê innego posi³ku (np. bu³ka, dro¿d¿ówka wraz z gor¹cym napojem)

§2

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. ¯y³a
360
Uchwa³a Nr XIX/115/04
Rady Gminy Tokarnia
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie okrelenia zasad finansowania do¿ywiania dzieci i m³odzie¿y w placówkach owiatowych ze rodków pomocy spo³ecznej.
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 pón. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 48
ust. 4 i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.), Rada
GminyTokarnia uchwala, co nastêpuje:
§1
Pomoc w formie do¿ywiania mo¿e byæ przyznana dzieciom
i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do:
 szkó³ podstawowych i oddzia³ów zerowych,
 gimnazjów,
 Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego.

§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tokarni.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/211/02 Rady Gminy Tokarnia
z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i odp³atnoci wiadczeñ z pomocy spo³ecznej, zasad zwrotu oraz
trybu ich pobierania.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kaleta
361
Uchwa³a Nr XIX/116/04
Rady Gminy w Tokarni
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych zasad czê-
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ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at i trybu ich
pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 8, art. 9, art. 17 ust. 1
pkt. 11, art. 50 ust. 1-6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.),
Rada Gminy Tokarnia uchwala, co nastêpuje:
§1
Pomoc w formie us³ug opiekuñczych przys³uguje osobie
samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
§2
Us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ przyznane równie¿ osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a tak¿e wspólnie nie zamieszkuj¹cy ma³¿onek, wstêpni, zstêpni nie mog¹
takiej pomocy zapewniæ.
§3
Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, zalecon¹ przez
lekarza pielêgnacjê, oraz w miarê mo¿liwoci zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.
§4
Orodek pomocy spo³ecznej, przyznaj¹c us³ugi opiekuñcze, ustala ich zakres, okres i miejsce wiadczenia.
§5
Uchwala siê nastêpuj¹ce odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze:
1.Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie je¿eli dochód na
osobê nie przekracza:
a) osobie samotnie gospodaruj¹cej, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt .1 ustawy o pomocy spo³ecznej,
b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobê w rodzinie
nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobê
w rodzinie o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy spo³ecznej.
2. Osobom, które nie spe³niaj¹ warunków okrelonych w ust. 1
przyznaje siê us³ugi pod warunkiem zwrotu w czêci lub w ca³oci w sposób ni¿ej okrelony:
1) przekraczaj¹ od 151% do 200% kwoty tam okrelone ponosz¹ odp³atnoæ w wysokoci - 10% kosztu us³ugi,
2) przekraczaj¹ od 201% do 250% kwoty tam okrelone ponosz¹ odp³atnoæ w wysokoci - 15% kosztu us³ugi,
3) przekraczaj¹ od 251% do 300% kwoty tam okrelone ponosz¹ odp³atnoæ w wysokoci - 20% kosztu us³ugi,
4) przekraczaj¹ powy¿ej 350% kwoty tam okrelone ponosz¹
pe³n¹ odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze.
§6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wysokie koszty leczenia, d³ugotrwa³a choroba itp.) na wniosek pracownika
socjalnego Kierownik Orodka mo¿e obni¿yæ do 50% lub ca³kowicie zwolniæ z odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.

Poz. 361, 362
§7

Koszt jednej godziny us³ugi opiekunki ustala siê w wysokoci 8,00 z³ (s³ownie: osiem z³otych).
§8
Odp³atnoæ za us³ugi zgodnie z otrzyman¹ decyzj¹ wp³acana jest na konto Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tokarni do
dnia 20 -go ka¿dego miesi¹ca za poprzedni miesi¹c.
§9
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/211/02 Rady Gminy Tokarnia
z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i odp³atnoci wiadczeñ z pomocy spo³ecznej, zasad zwrotu oraz
trybu ich pobierania.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tokarni.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego w wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kaleta
362
Uchwa³a Nr XIX/117/04
Rady Gminy Tokarnia
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zasad udzielania przez Gminê Tokarnia zasi³ku
celowego na pokrycie kosztów pogrzebu oraz zasad jego
zwrotu.
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 pón. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 f,
art. 39 ust. 2, art. 44, oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593), Rada
GminyTokarnia uchwala, co nastêpuje:
§1
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Tokarni zobowi¹zany jest
do sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez Gminê zgodnie z wyznaniem zmar³ego.
§2
Gmina pokrywa koszty pogrzebu zmar³ych:
1) bezdomnych,
2) osób samotnych nie posiadaj¹cych uprawnieñ do zasi³ku
pogrzebowego z innych tytu³ów,
3) osób bezdomnych znalezionych na terenie gminy bez ustalonej to¿samoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 53

 2488 

Poz. 362, 363

§3
Do kosztów pogrzebu zalicza siê:
1) zakup trumny, tabliczki, krzy¿a,
2) wykopanie i zasypanie grobu,
3) przewóz zw³ok,
4) zakup ubrania,
5) odprawienie nabo¿eñstwa pogrzebowego.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kaleta
Za³¹czni Nr 1
do uchwa³y Nr XIX/118/04
Rady Gminy Tokarnia
z dnia 30 listopada 2004 r.

§4
1. Wydatki, o których mowa w § 3 podlegaj¹ zwrotowi w ca³oci lub w czêci z masy spadkowej.
2. Je¿eli przys³uguje zasi³ek pogrzebowy z ubezpieczenia spo³ecznego, wydatki s¹ pokrywane z tego zasi³ku.
3. ¯¹danie zwrotu w ca³oci lub czêci wydatków za sprawienie pogrzebu wymaga przeprowadzenia u rodziny zobowi¹zanej do alimentacji wywiadu rodowiskowego w celu ustalenia wysokoci podlegaj¹cych zwrotowi.

STATUT
GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W TOKARNI
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§5

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tokarni.

Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej wTokarni zosta³ utworzony uchwa³¹ Nr XIV/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Tokarni z dnia 5 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tokarni i organizacji pomocy spo³ecznej na terenie gminy.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kaleta
363
Uchwa³a Nr XIX/118/04
Rady Gminy Tokarnia
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tokarni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. .zm.) i art. 110 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593
z pón. zm.), Rada Gminy Tokarnia uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tokarni stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc § 2 uchwa³y Nr X/69/91 Rady Gminy w Tokarni
z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tokarni oraz uchwa³y: Nr XIV/88/91 z dnia
1 lipca 1991 r. Nr XXXIX/156/98 wprowadzaj¹ce zmiany do
statutu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi GminyTokarnia.

§2
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Tokarni zwany dalej Orodkiem jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹ nie
posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, dzia³aj¹c¹ jako wyodrêbniona jednostka bud¿etowa GminyTokarnia, realizuj¹c¹ zadania z zakresu pomocy spo³ecznej. Orodek dysponuje pomieszczeniem znajduj¹cym siê w budynku Urzêdu Gminy.
§3
1. Siedzib¹ Orodka jest miejscowoæ Tokarnia.
2.Terenem dzia³ania Orodka jest obszar Gminy Tokarnia.
§4
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Tokarni dzia³a na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
Nr 64 poz. 593),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.),
4) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pón. zm.),
5) uchwa³y Nr X/69/91 Rady Gminy w Tokarni z dnia 15 lutego
1991 r. w sprawie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Tokarni,
6) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Cele i zadania Orodka
§5
1. Cele dzia³alnoci Orodka:
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1) umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enia trudnych
sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ,
wykorzystuj¹c w³asne rodki, mo¿liwoci i uprawnienia,
2) zaspokojenie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin, oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka,
3) doprowadzenie w miarê mo¿liwoci do ¿yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem.
2. Zadania Orodka:
1) zadania z zakresu wykonywania zadañ w³asnych Gminy:
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych,
b) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz
pomocy w naturze,
c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i orodkach wsparcia o zasiêgu gminnym
oraz kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,
d) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych,
e) wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
o us³ugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
2) zadania Orodka z zakresu zadañ w³asnych Gminy o charakterze obowi¹zkowym:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym
uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,
b) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
f) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
g) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
h) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowanego,
i) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej osobistej opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹,
ojcem lub rodzeñstwem,
j) praca socjalna,
k) organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub
mieszkaniach chronionych,
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³) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,
m) do¿ywianie dzieci,
n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
o) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,
p) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie
jej w³aciwemu wojewodzie równie¿ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
r) utworzenie i utrzymywanie orodka pomocy spo³ecznej, w tym zapewnienie rodków na wynagrodzenia
pracowników.
3. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej realizowane przez Orodek.
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,
b) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
c) organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹,
e) prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
f) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Inne zadania realizowane przez Orodek.
1) wspó³praca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie posiadaj¹cymi osobowoci prawnej dzia³aj¹cymi w zakresie pomocy spo³ecznej,
2) orodek mo¿e wytaczaæ na rzecz obywateli powództwa
o roszczenia alimentacyjne,
3) orodek mo¿e kierowaæ wnioski o ustalenie niezdolnoci
do pracy i stopnia niepe³nosprawnoci do organów okrelonych odrêbnymi przepisami.
Rozdzia³ III
Organizacja Orodka
§6
1. Orodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Orodek
na zewn¹trz, ponosi odpowiedzialnoæ za jego organizacjê,
dzia³anie i funkcjonowanie.
2. Kierownika Orodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który
jest zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika i dokonuje oceny jego dzia³alnoci.
3. Zakres czynnoci, obowi¹zków, uprawnieñ i odpowiedzialnoci Kierownika okrela Wójt Gminy, a pozosta³ym pracownikom Kierownik.
4. Kierownik Orodka wykonuje czynnoci pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Orodku.
5. Kierownik Orodka zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludnoci gminy w stosunku jeden pracownik na 2 ty. mieszkañców, nie mniej ni¿ trzech pracowników, g³ównego ksiêgowego na 1 etatu, a w sprawach obs³ugi prawnej, kasowej i informatycznej zawiera porozumienie z Wójtem Gminy.
6. Kierownik Orodka wydaje decyzje administracyjne z zakresu pomocy spo³ecznej zgodnie z udzielonym przez Wójta
Gminy upowa¿nieniem oraz podejmuje inne czynnoci zwi¹zane z zakresem dzia³ania Orodka.
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7. Kierownik Orodka mo¿e wnioskowaæ do Wójta Gminy
o udzielenie upowa¿nienia innemu pracownikowi Orodka
do wydawania decyzji o których mowa w ust. 6.
8. Kierownik Orodka wydaje wewnêtrzne zarz¹dzenia dotycz¹ce organizacji pracy GOPS, dokonuje bie¿¹cej kontroli
stanu rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji Orodka i opracowuje projekt planu finansowego.
9. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.
Pracownicy Orodka:
Wykonuj¹ obowi¹zki okrelone w zakresach czynnoci.
1. Kieruj¹ siê zasad¹ dobra osób i rodzin, poszanowaniem ich
godnoci i prawem tych osób do samostanowienia.
2. Maj¹ obowi¹zek przeciwdzia³ania praktykom niehumanitarnym i dyskryminuj¹cym osobê, rodzinê i grupê.
3. Maj¹ obowi¹zek udzielaæ osobom pe³nej informacji o przys³uguj¹cych im wiadczeniach i dostêpnych formach pomocy.
4. S¹ obowi¹zani do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynnoci zawodowych.
5. S¹ obowi¹zani do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
6. S¹ obowi¹zani do kierowania siê zasadami etyki zawodowej.
§7
Nadzór nad dzia³alnoci¹ GOPS sprawuje Wójt Gminy Tokarnia.
Rozdzia³ IV
Gospodarka Finansowa Orodka
§8
1. Orodek prowadzi dzia³alnoæ na podstawie rocznego planu
finansowego opracowywanego przez Kierownika Orodka
na podstawie uchwa³y bud¿etowej Rady Gminy i zatwierdzonego przez Wójta Gminy Tokarnia.
2. Orodek posiada wyodrêbniony rachunek bankowy.
3. Orodek prowadzi rachunkowoæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy prawne oraz sporz¹dza na ich podstawie sprawozdawczoæ finansow¹.
4. Orodek rozlicza siê z wykonania planu finansowego z bud¿etem Gminy.
5. Kontrolê prawid³owoci rozliczeñ Orodka z bud¿etem przeprowadza Skarbnik Gminy lub Zastêpca Skarbnika.
6. Kierownik Orodka jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Radzie Gminy rocznego sprawozdania z dzia³alnoci Orodka.
7. rodki finansowe na prowadzenie Orodka zapewniaj¹:
 Wojewoda Ma³opolski na zadania zlecone gminy,
 Rada Gminy Tokarnia na zadania w³asne gminy.
8. Wydatki Orodka objête s¹ w ca³oci bud¿etem Gminy na
zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§9
1. Statut Orodka uchwala Rada Gminy.
2. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aciwym dla jego ustalenia.
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§ 10

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje siê przepisy prawa powszechnie obowi¹zuj¹ce.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kaleta
364
Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Nowym S¹czu
z dnia 17 stycznia 2005 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Jordanowa.
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25
poz. 219, Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz. 1760), podaje siê do
publicznej wiadomoci, ¿e:
Dane ogólne dotycz¹ce wyborów uzupe³niaj¹cych
do rad gmin
1. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono do 1 rady gminy.
2. Wybierano ³¹cznie 1 radnego.
3. Wybrano ³¹cznie 1 radnego.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w I okrêgu wyborczym.
5. W okrêgu wyborczym zarejestrowano 2 listy kandydatów
na radnych.
6. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
7. Uprawnionych do g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych
by³o 747 osób.
8. W wyborach uzupe³niaj¹cych wziê³o udziale (osoby, którym
wydano karty do g³osowania) 155 osób.
Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
1. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta Jordanowa w okrêgu wyborczym nr 5 przeprowadzono w dniu 16 stycznia
2005 r.
2. Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie potwierdzi³a, ¿e
otrzyma³a protokó³ g³osowania w obwodzie na kandydatów na radnych z okrêgu wyborczego nr 5 od Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 2 i ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
a) liczba uprawnionych do g³osowania
- 747
b) liczba wyborców, którym wydano karty
do g³osowania
- 155
c) liczba oddanych kart do g³osowania
- 155
w tym:
1) liczba kart niewa¿nych
-0
2) liczba kart wa¿nych
- 155
d) liczba g³osów niewa¿nych
-1
e) liczba g³osów wa¿nych
- 154
3. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list
oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1
KW ANDRZEJA BIA£OÑ
- 57
Bia³oñ Andrzej
- 57
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Lista nr 2
KW ZBIGNIEW GRZYBACZ
- 97
Grzybacz Zbigniew Kazimierz
- 97.
4. Na podstawie protoko³u g³osowania w obwodzie Miejska
Komisja Wyborcza w Jordanowie stwierdzi³a, ¿e najwiêcej
wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i w wyniku wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Jordanowa w okrêgu wyborczym Nr 5 radnym zosta³ wybrany Grzybacz Zbigniew
Kazimierz z listy nr 2 - KW ZBIGNIEW GRZYBACZ.
5. Niniejsze Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy.
Komisarz Wyborczy w Nowym S¹czu: Z. B³a¿owski
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