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1299
UCHWAŁA Nr 136/XXVI/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 5 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Oleśnica na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166
ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1,
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13,
14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188
ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
12.356.551 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
10.014.423 zł
b) dochody majątkowe
2.342.128 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 14.936.551 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
7.467.245 zł
w tym:

-

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4.048.953 zł
- dotacje
316.013 zł
- wydatki na obsługę długu 100.000 zł
b) wydatki majątkowe
7.469.306 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
2.266.128 zł,
a) wydatki majątkow
e 2.266.128 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.
§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
2.580.000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000 zł,
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2) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w kwocie
- 1.080.000 zł,
Przychody budŜetu w wysokości 2.580.000 zł,
rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 103.152 zł,
2) celową w wysokości
- 66.459 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe
- 28.428 zł,
b) Oświata i Wychowanie
- 38.031 zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
117.634 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1. zakładów
budŜetowych:
przychody
1.228.304 zł, wydatki - 1.228.304 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych: dochody - 67.880 zł; wydatki - 67.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu
Komunalnego w Oleśnicy:
1) z tytułu dopłaty do ceny jednostkowej wody
184.843 zł;
2) z tytułu dopłaty do kanalizacji i wywozu
śmieci
- 124.920 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę 869.145 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
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§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
- 500 zł,
2) wydatki
- 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
800.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
0 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
1.500.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
1.500.000 zł
§ 11. UpowaŜnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości
800.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, poŜyczek i
emitowania papierów wartościowych w
związku ze środkami określonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
0 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z
kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
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5) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym (2010)
7) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych ban-
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kach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik
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Załączniki do uchwały Nr 136/XXVI/09
Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 5 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 3a
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Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4b
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 6
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Załącznik Nr 7

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 136

 6689 

Poz. 1299

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9
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Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12
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Załącznik Nr 13

1300
UCHWAŁA Nr 137/XXVI/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 5 lutego 2009r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia
29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust 2 pkt. 3
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity - Dz. U. Nr 180
poz. 1493 z dnia 20 września 2005 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy w Oleśnicy uchwala, co
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na 2009 rok do realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 137/XXVI/09
Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 5 lutego 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2009
I. Wstęp
Zgodnie z ustawą „O wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
narkomanii” kaŜda gmina zobowiązana jest do
podejmowania działań mających na celu zwal-

czanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu i narkomanii.
W tym celu ustawa przewiduje przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alko-
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holowych wyłącznie „na realizację gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (art. 182).
Zadania, które chcemy podjąć realizując
nasz gminny program moŜna podzielić na trzy
grupy:
- pomoc osobom, które w jakikolwiek sposób
ucierpiały w związku z w/w zjawiskami (chodzi tu zarówno o same osoby uzaleŜnione,

-

Poz. 1300

jak i ich rodziny, a takŜe najbliŜsze otoczenie);
profilaktyka bardzo szeroko rozumiana, w
tym równieŜ podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia;
monitoring; zdiagnozowanie, bowiem, skali
zjawiska jest warunkiem niezbędnym do
właściwej jego oceny, a co za tym idzie, zaplanowania metod jego zwalczania.

II. Cele programu
1. Ograniczenie spoŜycia napojów alkoholowych oraz zmiana struktury ich spoŜywania
poprzez:
- promowanie trzeźwości oraz wspieranie
środowisk i postaw abstynenckich;
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zmianę obyczajów w
zakresie sposobu spoŜywania napojów
alkoholowych;
- racjonalne ograniczenia dostępności alkoholu;
- kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na
sprzedaŜ napojów alkoholowych na terenie gminy.
2. Ochrona dzieci i młodzieŜy przed alkoholem i
narkotykami poprzez:
- konsekwentne egzekwowanie zakazu
podawania i sprzedaŜy alkoholu nieletnim oraz zakazu reklamy napojów alkoholowych;
- tworzenie dzieciom i młodzieŜy warunków do trzeźwego i zdrowego stylu Ŝycia;
- zapewnienie dzieciom i młodzieŜy dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i
zdrowy styl Ŝycia oraz uczących umiejętności potrzebnych do Ŝycia bez alkoholu
i narkotyków;
- rozwijanie profilaktyki rodzinnej - uczenie
rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie profesjonalnej pomocy rodzicom, których dzieci
się upijają lub narkotyzują, poprzez spo-

tkania, rozmowy i pogadanki z nauczycielami i pedagogami;
- zapewnienie pomocy wychowawczej i
terapeutycznej młodzieŜy z problemami
alkoholowymi i narkotykowymi;
- zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemami alkoholowymi;
- pomoc dla organizacji pozarządowych
oraz inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom i wspierających
proces zdrowienia rodzin z problemami
alkoholowymi.
3. Pomoc osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom
poprzez:
- leczenie i rehabilitację osób uzaleŜnionych od alkoholu, narkotyków;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
pomoc dla dzieci wychowujących się w
rodzinach z problemem alkoholowym;
- stwarzanie dzieciom z rodzin z problemami
alkoholowymi alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego, prowadzenie zajęć
w czasie ferii zimowych i wakacji letnich;
- zwiększenie dostępności i skuteczności
profesjonalnej terapii osób uzaleŜnionych i
współuzaleŜnionych członków ich rodzin.
4. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa
w zakresie nowoczesnych strategii i metod
rozwiązywania problemów alkoholowych
poprzez organizacje szkoleń przedstawicieli
wybranych zawodów.

III. Podstawa prawna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Oleśnicy w działa w oparciu o:
1. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tj. Dz. z 2002 Nr 147 poz.
1231 i Nr 167 poz. 1372).
2. Ustawę 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
3. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Statut Gminy Oleśnica.
7. Gminny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.
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IV. Podmioty realizujące Program
1. Wójt Gminy;
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
3. Placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy;

4.
5.
6.
7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Policja;
Parafia;
Inne instytucje, stowarzyszenia, organizacje
chcące uczestniczyć w realizacji programu.

V. Zakres działania poszczególnych podmiotów
Wójt Gminy:
1. Zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych;
2. Inicjuje uchwały Rady Gminy mające na celu
przeciwdziałanie ujemnym skutkom naduŜywania alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
3. Nawiązuje współpracę z innymi gminami w
przypadkach problemów o zasięgu ponad
gminnym;
4. Powołuje Gminne Komisje Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W skład gminnej komisji wchodzą:
1. Leszek Juda - Przewodniczący Komisji.
2. Beata Brykowska - członek komisji.
3. Henryka Poniewierska - członek komisji.
4. Zofia Woś - członek komisji.
5. Wiesław Czupryn - członek komisji.
Skład gminnej komisji moŜe zostać poszerzony
w ciągu roku o nowych członków komisji, powołanych zarządzeniem wójta.
Gminna Komisja:
1. Podejmuje działania profilaktyczne w zakresie uzaleŜnień;
2. Działa na rzecz zwiększania dostępności pomocy leczniczej i rehabilitacyjnej uzaleŜnień;
3. Przyjmuje i rozpatruje wnioski o leczenie
osób podejrzanych o uzaleŜnienie;
4. Kieruje wnioski o leczenie osób podejrzanych o uzaleŜnienie alkoholowe do sądu rodzinnego;
5. Organizuje współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi,
policją, GOPS, osobami fizycznymi biorącymi udział w realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
6. Sygnalizuje pojawienie się problemów w
zakresie uzaleŜnienia i dąŜy do ich rozwiązania;
7. Opiniuje wnioski w sprawie zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych.
8. Przeprowadza kontrolę punktów sprzedaŜy
wraz z pracownikami policji.
Szkoły:
1. WdraŜają programy profilaktyczne wśród
uczniów;

2. Prowadzą informacje i edukację w zakresie
uzaleŜnień;
3. Organizują imprezy i zajęcia, które swoją
treścią i programem mają oddziaływanie
profilaktyczne;
4. Monitorują zjawiska dotyczące uzaleŜnień
wśród dzieci i młodzieŜy;
5. Przeprowadzają szkolenia kadry dydaktycznej w zakresie uzaleŜnień.
GOPS:
1. Prowadzi profilaktyczną działalność edukacyjną wśród podopiecznych;
2. Udziela rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu i narkomanii pomocy psychospołecznej, prawnej i materialnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie;
3. Monitoruje zjawiska dotyczące uzaleŜnień;
4. WdraŜa procedury ułatwiające lepsze oddziaływanie w środowiskach, w których występują uzaleŜnienia, przemoc i inne problemy
utrudniające funkcjonowanie rodziny.
Policja:
1. Prowadzi działania kontrolne, monitoring i
wczesne diagnozowanie środowisk, w których występuje przemoc;
2. Współdziała w zakresie zmniejszania negatywnych skutków naduŜywania alkoholu i
narkotyków z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS-em,
szkołami, Ośrodkiem Zdrowia i innymi placówkami mającymi pozytywny wpływ w zakresie uzaleŜnień;
3. Włącza się w kampanie antyalkoholowe i
antynarkotykowe oraz zwalczające zjawisko
przemocy w rodzinie;
4. Promuje zachowanie abstynencji szczególnie
wśród dzieci i młodzieŜy.
5. WdraŜanie procedury Niebieskiej Karty
Parafia:
1. Wspiera działalność ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzaleŜnień;
2. Włącza się w system informacyjny i edukacyjny dotyczący uzaleŜnień;
3. Współpracuje przy prowadzeniu świetlicy
środowiskowej.
Inne instytucje i stowarzyszenia:
Zgodnie z umową zawartą z Wójtem Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 136

 6694 

Poz. 1300

VI. Planowane działania
Realizując nasz Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje realizację w roku
2009 następujących zadań:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i

przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a
takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, wspomagających
rozwiązywanie problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i
15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego.

Rozdział I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych
od alkoholu i narkotyków.
1. Kontynuowanie pracy punktu informacyjnokonsultacyjnego ds. uzaleŜnień i przemocy w
rodzinie, którego zadaniem jest:
- doradztwo i konsultacja w sprawie uzaleŜnień i przemocy w rodzinie;
- udzielanie pomocy lekarskiej, psychospołecznej, prawnej;
nawiązanie pierwszego kontaktu z osobami z problemem alkoholowym i innymi uzaleŜnieniami i umoŜliwienie podejmowania szybkich działań kontaktu z organizacjami i osobami niosącymi pomoc;
- informowanie o chorobie alkoholowej i
narkomanii oraz moŜliwościach leczenia
osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin;
- informowanie o ruchach samopomocowych;
- wstępne motywowanie do terapii;
- udostępnianie materiałów programowych i wydawnictw (prasa, kasety, ksiąŜki itd.);
- pomoc psychologiczna, prowadzenie
wstępnej terapii edukacyjnej.
Wynagrodzenie dla lekarza prowadzącego
w/w porady w kwocie 700,00 zł brutto miesięcznie (umowa - zlecenie).

2. Finansowanie programów profilaktycznych i
edukacyjnych dal dzieci i młodzieŜy .
3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, z pracownikami socjalnymi, z
policją - z dzielnicowym.
4. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych takich jak: Klub Abstynenta itp.
5. Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związane z realizacją zadań, a przede wszystkim
podejmowanie interwencji w stosunku do
uzaleŜnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego, kontrola rynku alkoholowego.
6. Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, ksiąŜek, broszur, czasopism, płyt,
plakatów, informujących o istocie uzaleŜnień
i lokalnym systemie pomocy. Włączenie się
w kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” program profilaktyczny adresowany dla
dzieci i młodzieŜy.
7. Współpraca z instytucjami z terenu gminy w
celu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział II.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1. WdroŜenie programów „Bezpieczeństwo w
rodzinie”, „Bezpieczna droga do szkoły”,
procedura - „Niebieskiej Karty”, przeciwdziałanie przemocy wobec członków rodziny.

2. Prowadzenie szkoleń, prelekcji, programów
profilaktycznych z zakresu rozpoznawania i
przeciwdziałania zjawiska przemocy w rodzinie i szkole, oraz narkomanii, alkoholizmowi
wśród osób stykających się z tym proble-
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mem w lokalnym środowisku. (Noe, Debata,
Elementarz, Veto wobec przemocy - zapłata
za róŜnego rodzaju szkolenia dla członków
komisji, nauczycieli, pedagogów-psychologów prowadzących szkolenia - programy,
sprzedawców alkoholu. Organizacja szkoleń i
konferencji dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, pracowników słuŜby
zdrowia, pedagogów szkolnych, Policji pod
kątem wdraŜania procedur niezbędnych w
razie interwencji wobec osób naduŜywających alkoholu oraz w sytuacjach występowania przemocy w rodzinie (zwrot kosztów
podróŜy - delegacje).
3. Edukacja publiczna z zakresu podstawowych
informacji o chorobie alkoholowej, narkomanii i przemocy w rodzinie (zakup programów, art. prasowych, druków, ksiąŜek, broszur, czasopism), zwrot kosztów za materiały
edukacyjne osobom, które przeprowadzały
pogadanki i prelekcje.
4. Organizacja i dofinansowanie imprez z okazji
Dnia Dziecka, Mikołajek, Wigilii, zabawy choinkowej dla całej społeczności uczniowskiej
w Publicznym Gimnazjum w Oleśnicy, Szkole Podstawowej w Oleśnicy, Szkole Podstawowej w Pieczonogach, Przedszkolu w Oleśnicy, Świetlicy Środowiskowej, stanowią
bowiem one, formę kultywowania staropolskich obyczajów i sprzyjają integracji społeczności lokalnej. Zakup art. spoŜywczych i
przemysłowych na w/w imprezy.
5. Zorganizowanie i dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy ze szkół podstawowych i gimnazjum, pochodzących z rodzin zagroŜonych.
Współpraca komisji z nauczycielami rodzicami w działaniach promujących trzeźwy i
bezpieczny sposób spędzania czasu wolne-
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go. Celem wypoczynku będzie aktywizacja
dzieci i młodzieŜy, nauka efektywnego i
twórczego spędzenia czasu wolnego i umiejętności korzystania z niego w sposób właściwy.
W ramach wypoczynku dofinansowany będzie pobyt na basenie, wyjazd do kina i teatru, a takŜe zakup nagród w róŜnych typach
konkursów sportowych organizowanych w
czasie ferii zimowych.
Sfinansowanie kolonii, obozów letnich i zimowych obozów sportowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Sfinansowanie obozu letniego dla MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej
Promowanie zdrowego stylu Ŝycia przez
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania
czasu wolnego przez dzieci i młodzieŜ.
Współorganizowanie rozgrywek sportowych
typu Turniej Minikoszykówki Dziewcząt, Turniej o Puchar Dyrektora, Powiatowy Turniej
Gier i Zabaw, Turniej o Puchar Wójta, Turniej Koszykówki, Rozgrywki w Tenisie Stołowym, Lekkoatletyce, Turniej „Echa Dnia”
w koszykówce. Dofinansowanie nagród rzeczowych na w/w zajęciach (tj. piłki, statuetki,
siatki, zapłata za dowóz dzieci na turnieje
rozgrywki, basen itp.).
Tworzenie zaplecza do zajęć rekreacyjnosportowych przez doposaŜenie juŜ istniejących miejsc i boisk sportowych w sprzęt,
szczególnie na terenach wiejskich naszej
Gminy. Dofinansowanie zakupu sprzętu
sportowego.
Kierowanie osób naduŜywających alkoholu
na badania specjalistyczne celem wydania
opinii w przedmiocie uzaleŜnienia przez biegłego sądowego. Sfinansowanie kosztów
sądowych zapłata za obdukcje lekarskie

Rozdział III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieŜy,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych.
1. Finansowanie programów profilaktycznych,
współudział w działaniach promujących
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez wdroŜenie projektu profilaktyczno-edukacyjnego adresowanego dla
dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych i
gimnazjum, pochodzących z rodzin zagroŜonych. Realizacja programu przewidziana jest
na czas: ferii zimowych - luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Osoba prowadząca w/w
projekt ma realizować program przy odpowiednio opracowanym scenariuszu, kon-

spekcie, ćwiczeniu praktycznym. Celem tego
zadania jest aktywizacja dzieci i młodzieŜy,
nauka efektywnego i twórczego spędzenia
czasu wolnego i umiejętności korzystania z
niego w sposób właściwy. Zadania te maja
być realizowane w róŜnego typu przedsięwzięciach tj. konkursach, kółkach zainteresowań warsztatach muzycznych, plastycznych, teatralnych, grupie informatycznomedialnej, sekcji turystyczno-krajoznawczo
regionalnej, klubach i sekcjach sportowych.
Projekt ma kończyć się ewaluacją dokona-
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nych wytworów w miesiącu czerwcu. Wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia ustala
się na kwotę 35,00 zł brutto za godzinę
/umowa-zlecenie/. W ramach przeprowadzonego projektu dofinansowane będą wycieczki krajoznawczo-turystyczne, pobyt na basenie, wyjazd do kina i teatru, a takŜe zakup
nagród w róŜnych typach konkursów sportowych, plastycznych, recytatorskich, teatralnych, muzycznych itp. W ramach projektu planowane jest równieŜ doposaŜenie placówek szkolnych w niezbędny sprzęt sportowy. Organizowanie róŜnych programów
profilaktycznych o charakterze edukacyjnym
w placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieŜy, a takŜe rodziców i nauczycieli.
Organizowanie i prowadzenie działalności
edukacyjnej mającej na celu promowanie
zdrowego stylu Ŝycia, skierowanej do młodych mieszkańców gminy poprzez lokalne
media. Włączenie się do kampanii edukacyjnej pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” i kampanii
„UzaleŜnieniom stop” itp.
Prowadzenie programów terapeutycznych w
szkołach i w świetlicy dla dzieci i młodzieŜy.
Dofinansowanie róŜnego rodzaju form pracy
dla dzieci i młodzieŜy, które wychodzą ze
swym „działaniem” poza środowisko lokalne
poprzez gościnne występy artystyczne, teatrzyki, sekcje sportowe, kółka muzyczne „Karaoke”, plastyczne, teatralne, koncerty
muzyczne itp.
Zorganizowanie i sfinansowanie szkolenia
dla sprzedawców i właścicieli punktów
sprzedaŜy napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w
trzeźwości.
Organizacja i wspieranie imprez rekreacyjnosportowych, festynów, koncertów muzycznych itp. propagujących trzeźwy i zdrowy
styl Ŝycia w czasie wolnym.
Dofinansowanie koncertu muzycznego zespołu „Arka Noego”. Koncert spełnia warunki
integracyjne, wychowawcze, kulturotwórcze i
religijne. Jest adresowany do dzieci i młodzieŜy oraz całej społeczności lokalnej.
Współpraca z podmiotami gospodarczymi
prowadzącymi sprzedaŜ napojów alkoholo-
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wych na terenie gminy w celu tworzenia lokalnej polityki wobec alkoholu (ograniczenie
dostępności nieletnim, utrzymania ładu i porządku publicznego, zapewnienia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa).
Zorganizowanie
imprezy
wędkarskiej
pt. „Wspólna zabawa” dla dzieci i młodzieŜy
ze wszystkich szkół w czasie Dnia Dziecka.
Przeprowadzenie konkursu Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym przez pracowników Policji. Zakup nagród dla uczestników zabaw.
Wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców w zakresie alkoholizmu, narkomanii, przemocy i jej przeciwdziałania.
Przeprowadzanie szkoleń dla pedagogów,
kierowanie ich na szkolenia i zapłata za nie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
i związkami wyznaniowymi mająca na celu
promocję zdrowego trybu Ŝycia i propagowanie trzeźwych obyczajów - Kościół CARITAS, ZHP, itp.
Przeprowadzenie w klasach starszych Gimnazjum w Oleśnicy cyklu spotkań profilaktycznych z młodzieŜą, wychowawcami i rodzicami. Spotkania prowadzić będą Funkcjonariusze Policji, koordynator Komisji Alkoholowej, pracownik Ośrodka Zdrowia, Psycholog, Pedagog (zapłata za porady psychologiczno pedagogiczne)
Włączenie się w kampanie i finansowanie
niŜej wymienionych działań:
- „Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony”,
- „Młodość bez procentów”;
- „Bezpieczne wakacje”;
- „MłodzieŜ przeciw uzaleŜnieniom i przemocy”;
- „Bezpieczna droga do szkoły”
- „Program Razem Bezpieczniej” w tym
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - oznakowanie przedmiotów,
Przeprowadzenie pogadanek prelekcji (Debata, Noe, Elementarz)
Zakup artykułów przemysłowych i spoŜywczych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach.

Rozdział IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
Instytucje, stowarzyszenia i osoby fizycznie, działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych są wspieranie poprzez następujące działania:
1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej z zakresu profilaktyki, rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu
przemocy.
2. Szkolenia w zakresie promocji zdrowia osób
zaangaŜowanych w realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy.
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3. Wspieranie organizacyjne i finansowe instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz
ochrony zdrowia oraz stwarzających szanse
powrotu osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych do normalnego trybu Ŝycia. Dofinansowanie Policji w materiały edukacyjne
potrzebne do przeprowadzenia prelekcji, akcji pt. „Bezpieczna droga”.
4. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami
kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieŜy oraz udzielanie im pomocy finansowej do prowadzenia tej działalności.
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5. Tworzenie Lokalnej Koalicji.
6. Wspieranie nieformalnych organizacji takich
jak: Klub Abstynenta, grupy samopomocowe
AA, Alanin, Al.-Ateen, DDA.
7. Współpraca z profesjonalnymi instytucjami
zatrudniającymi wykwalifikowanych specjalistów.
8. Diagnozowanie problemów alkoholowych i
problemów narkotykowych w gminie.
9. Współpraca z sądem w sprawie kierowania
na przymusowe leczenie, koordynacja działań z kuratorami sądowymi oraz policją.

Rozdział V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy, sprzedaŜy
i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i osobom poniŜej 18 roku Ŝycia.
1. Podejmowanie działań edukacyjnych, skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontroli interwencyjnych
mających na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom poniŜej 18
roku Ŝycia.
2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji
punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych z
uchwałą Rady Gminy.
3. Kontrola punktów detalicznych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na
sprzedaŜ napojów alkoholowych.

4. Prowadzenie postępowań w przypadku cofnięcia zezwolenia na sprzedaŜ i podawanie
napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim itd.
5. Prowadzenie postępowań w sprawie usiłowania lub popełnienia wykroczenia korzystając ze statusu oskarŜyciela publicznego.
6. Kierowanie osób naduŜywających alkoholu
na badanie przez biegłego w celu wydania
opinii.
7. Wnioskowanie do Sadu rejonowego na przymusowe leczenie.

Rozdział VI
Zasady wynagradzania oraz zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych członkom Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Ustala się wynagrodzenie dla wszystkich
członków komisji za pracę i udział w posiedzeniach komisji w wysokości - 100,00 zł
brutto, na podstawie przepisów z zakresu
uzaleŜnień art. 41 ust. 5 o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Członkom komisji, będącymi etatowymi pracownikami Urzędu Gminy wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeśli posiedzenia i prace komisji będą odbywały się
poza godzinami pracy Urzędu.
3. Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych tj. podróŜy związanych z wykonywaniem funkcji członka komisji według

zasad uregulowanych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19 grudnia 2002r. w sprawie zasad ustalania
oraz wysokości naleŜności przysługujących
pracownikom z tytułu podróŜy słuŜbowych
na obszarze kraju (Dz. z 2002r, Nr 236, poz.
1990).
4. Polecenie kaŜdego wyjazdu słuŜbowego
podpisuje przewodniczący komisji.
5. GKRPA wykonuje prace będące elementem
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Rozdział VII
Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spoŜycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy
oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
1. Ograniczenie dostępności alkoholu przez:
a. określenie liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających po-

wyŜej 4,5 % alkoholu, określenie liczby
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5 % prze-
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znaczonych do spoŜycia w miejscu
sprzedaŜy;
b. wprowadzenie wymaganej odległości od
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych do tzw. - obiektów chronionych
wyraŜoną w ilości minimum 50 metrów mierzoną po ciągach komunikacyjnych,
najkrótszą drogą dojścia od najbliŜszego
wejścia na teren ogrodzonej posesji
obiektu chronionego do wejścia do
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych z wyjątkiem sklepów z dewocjonaliami. Za obiekt chroniony przyjmuje się:
przedszkole, szkoły, miejsce kultu religijnego tj. kościół;
c. zakaz prowadzenia sprzedaŜy napojów
alkoholowych na terenie obiektów sportowych, targowisk;
d. stworzenie systemu współpracy z policją
w sprawie kontroli punktów sprzedaŜy
napojów alkoholowych - sprzedaŜ, podawanie i spoŜywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niŜ 4,5 %
alkoholu maŜe odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem.
2. Warunki, jakie winien spełniać podmiot starający się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych:
a. punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych
winien być estetyczny;
b. podmiot prowadzący sprzedaŜ napojów
alkoholowych na podstawie zezwolenia,
ubiegający się o podawanie napojów alkoholowych, winien uzyskać opinię
GKRPA;
c. podmiot ubiegający się o zezwolenie na
sprzedaŜ napojów alkoholowych jest zobowiązany do odbycia niepłatnego szkolenia z zakresu podstawowych wiadomości dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizowanych przez GKRPA;
GKRPA przeprowadza szkolenia dla
sprzedawców - zapłata za ww. szkolenia.
d. wymogiem uzyskania zezwolenia na
sprzedaŜ napojów alkoholowych jest
przedłoŜenie zaświadczenia z SANEPID-u
w zakresie dopuszczenia punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych do prowadzenia działalności handlowej;
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e. zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w
miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy,
moŜe być prowadzone tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta.
3. Warunki cofania zezwoleń:
a. po kontroli punktu sprzedaŜy przez upowaŜnionego przedstawiciela GKRPA oraz
Policji /zarządzeniem Wójta Gminy oraz
imiennym upowaŜnieniem/, stwierdzających naruszenie warunków określonych
w zezwoleniu lub naruszeniu postanowień ustawy, na podstawie dowodu jakim jest protokół komisji;
b. po stwierdzeniu na piśmie przez dwóch
świadków w obecności uprawnionej osoby
(członka komisji RPA, policjanta, pracownika PIH), faktu naruszenia ustawy lub postanowień określonych w zezwoleniu na
sprzedaŜ napojów alkoholowych;
c. po trzykrotnym niezastosowaniu się do
nakazu usunięcia uchybień i niedociągnięć w funkcjonowaniu punktu sprzedaŜy, zapisanych w protokołach kontroli
punktu sprzedaŜy przez członków Gminnej Komisji RPA;
d. w przypadku nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartych
w ustawie, a w szczególności sprzedaŜy
alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz powtarzającego się, w miejscu
sprzedaŜy lub najbliŜszej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze
sprzedaŜą napojów alkoholowych przez
daną placówkę, jak równieŜ nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu.
4. Zasady kontroli sprzedaŜy napojów alkoholowych:
Kontrolę placówek prowadzących sprzedaŜ
alkoholu sprawuje:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Komisariat Policji.
Członkowie GKRPA prowadzą kontrolę w zespołach dwu-trzyosobowych na podstawie
imiennego upowaŜnienia. Zespoły dokonują
kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w miarę potrzeb wynikających z
otrzymanych sygnałów w zakresie przestrzegania zasad i warunków określonych w zezwoleniach.

Rozdział VIII
Monitorowanie problemów alkoholowych w gminie przez gromadzenie
i aktualizacje danych o skali zjawiska.
1. Sprawozdanie o zachorowalności i wypadkach spowodowanych naduŜywaniem alko-

holu; o stanie zagroŜeń powstałych w wyniku naduŜywania alkoholu i innych środków
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odurzających przez dzieci i młodzieŜ; Aktualizacja i gromadzenie informacji dotyczącej
popełnienia przestępstw pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
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Aktualizacja informacji o skali pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu,
narkomanii i przemocy w rodzinie; Aktualizacja informacji o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych w gminie.

Rozdział IX
Plan finansowy wydatków na rok 2009 GKRPA w Oleśnicy
PLAN: 117 634,00
DZ 851 R 85154 § 4170 - umowy zlecenia:
1. Umowa z lekarzem prowadzącym porady w
Punkcie Konsultacyjnym:
8.800,00
2. Umowy z nauczycielami prowadzącymi projekty edukacyjne z dziećmi w godzinach pozalekcyjnych:
12.000,00
3. Wynagrodzenie dla członków komisji za
udział w posiedzeniach, zwrot kosztów delegacje:
3.000,00
R 85154 § 4210 - Zakupy:
1. Art. spoŜywcze i przemysłowe z przeznaczeniem na róŜnego rodzaju konkursy:
plastyczne, muzyczne - Karaoke, sportoweMikołajkowy Turniej, teatralne, Dzień Dziecka, Wigilię, Mikołajki zabawy choinkowej dla
całej społeczności uczniowskiej w Publicznym Gimnazjum w Oleśnicy, Szkole Podstawowej w Oleśnicy, Szkole Podstawowej w
Pieczonogach, Przedszkolu w Oleśnicy, stanowią bowiem one, formę kultywowania
staropolskich obyczajów i sprzyjają integracji
społeczności lokalnej (zakup art. spoŜywczych i przemysłowych na w/w imprezy - statuetki, piłki, siatki, dyplomy, długopisy, zeszyty, farby, bloki itp.). Zakup materiałów
edukacyjnych w róŜnego rodzaju kampaniach min. „Zachowaj trzeźwy umysł” itp.
27.613,00
2. Koszty róŜnego typu wycieczek organizowanych dla dzieci i młodzieŜy:
9.400,00
R 85154 § 4750
1. Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji:
1.500,00

R 85154 § 4300 Usługi:
1. Dowóz dzieci na róŜnego rodzaju spektakle,
koncerty (dofinansowanie koncertu Arki Noego), basen, do kina, teatru, muzeum na
programy artystyczne, pogadanki, prelekcje
o tematyce alkoholowej:
23.000,00
2. Wypoczynek letni i zimowy, obozy sportowe,
takŜe dla MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych:
8.000,00
3. Zapłata za róŜnego rodzaju programy profilaktyczne:
6.668,78
4. Szkolenia gminnej komisji, członków GK i
pracowników punktów sprzedaŜy alkoholu,
pedagogów, pracowników policji, pracowników zdrowia:
4.200,00
5. Zaliczki sądowe i koszty biegłych sądowych
w przedmiocie uzaleŜnienia:
4.300,00
R 85154 § 4410
1. Zwrot kosztów członkom komisji delegacji za
udział w szkoleniach:
1000,00
2. Zapłata za obdukcje lekarskie
200,00
R 85154 § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i
ksiąŜek:
1 Dla bibliotek i szkól zawierające treści profilaktyczne:
2.000,00
Plan finansowy na rok 2008 z działu narkomania
DZ 851
R 85153 § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i
ksiąŜek:
700,00 zł,
R 85153 § 4300 Usługi:
5 052,00 zł
1. Zapłata za koncerty, programy, pogadanki,
prelekcje o tematyce narkomanii:
R 85153 § 4210 Zakup czasopism: 200,00 zł
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1301
UCHWAŁA Nr 139/XXVI/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 5 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42
ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 30 ust. 6 i 6a
oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006
roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
W sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r.
Nr 22 poz. 181 ze zmianami) Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Gminę Oleśnicę obowiązujący od 1 stycznia
2009 roku, w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr 79/XIV/07 z dnia
28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 139/XXVI/09
Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 5 lutego 2009r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Oleśnica
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych określonych w art, 54
Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.
674 z późn. zm.).
2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela uzaleŜnione jest od stopnia awansu
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz
wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość do-

datków odpowiednio od okresu zatrudnienia,
jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.
3. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin; o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla
nauczyciela, którego tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42
ust. 7 oraz sposób udokumentowania prawa do
określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
corocznie ustala w drodze rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej.
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4. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku za pracę w warunkach trudnych i
uciąŜliwych,
4) dodatków specjalistycznych,
5) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw;
6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
7) nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
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5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i przeszkolu,
2) szkołach - rozumie się przez to kaŜdą szkołę,
3) placówkach - rozumie się przez to kaŜdą
szkołę i przedszkole.
6. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich placówek.

Rozdział I
Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
§ 2.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole i placówce oświatowej prowadzonej przez gminę Oleśnica, z zastrzeŜeniem ust. 2, dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzających wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a
w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych i powierzonych
obowiązków.
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny przy
pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
4) ZaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Na-

uczyciela zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizacji innych zadań
statutowych szkoły.
2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy obok warunków wymienionych w ust. 1
uwzględniać zaangaŜowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką,
a w szczególności:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki,
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;
3) tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy,
4) dbałość o mienie placówki i zabieganie o
polepszenie istniejącej bazy,
5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi,
6) efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie,
7) dbałość o pozytywny wizerunek placówki i
promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym,
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8) sprawność organizacyjna i menedŜerska w
nawiązywaniu współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi,
9) poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność,
10) przestrzeganie obowiązujących przepisów
do-tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników placówki,
11) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki,
12) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań,
13) prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i Samorządem Uczniowskim.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Wójt Gminy, w ramach posiadanych
środków finansowych. Dodatek motywacyjny
nauczyciela nie moŜe przekroczyć 20 % jego
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dyrektora szkoły - 30 %, zaś wicedyrektora - 20 %.
4. Kwota odpisu przeznaczonego na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów
szkół i placówek prowadzonych przez gminę
Oleśnica w roku 2009 wynosi 7 % funduszu pla-

Poz. 1301

nowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
5. Wysokość środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych moŜe być zwiększona o dodatkowe środki pochodzące z budŜetu Gminy.
6. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówce, w granicach posiadanych środków finansowych, ustala dyrektor
placówki.
7. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela rozpoczynającego pracę w placówce
moŜe nastąpić po upływie okresu umoŜliwiającego ocenę jego pracy.
8. Ustalone w placówce zasady i kryteria
przyznawania dodatku motywacyjnego uwzględniają wymogi, o których mowa w ust. 1.
9. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala Wójt Gminy w oparciu o wymogi, o których
mowa w ust. 2.
10. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące.

Rozdział II
Dodatek funkcyjny
§ 3.1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono
stanowisko dyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki,
przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom z tytułu:
Lp
1)

2)

1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu,
2) powierzenia wychowawstwa klasy,
3) powierzenia funkcji nauczyciela doradcy
metodycznego.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich
wysokość zawiera tabela:

Wyszczególnienie
Szkoły i przedszkole wszystkich typów:
a) dyrektor placówki liczącej do 4 oddziałów
b) dyrektor placówki liczącej od 5 do 8 oddziałów
c) dyrektor placówki liczącej powyŜej 9 oddziałów
w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego określonego posiadanym stopniem
awansu zawodowego dyrektora placówki.
Pozostałe dodatki:
a) opiekun staŜu
b) wychowawca klasy
c) nauczyciel doradca metodyczny

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
1) liczbę uczniów w kierowanej placówce,
2) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce,

Wysokość dodatku miesięcznie
20-30 %
30-40 %
32-40 %

50 zł
100 zł
200 zł

3) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w placówce,
4) prawidłowość organizacji pracy, poprawność pod względem formalno prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność,
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5) podnoszenie kwalifikacji związanej z zarządzaniem szkoły (placówki),
6) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej,
7) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne
w jakich szkoła funkcjonuje.

kierownicze w szkole obniŜa się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zaleŜności
od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.
Dotyczy to równieŜ nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze.

4a. Dyrektorowi szkoły lub przedszkola
oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko

Szczegółowy wymiar godzin zajęć zawiera tabela:

Lp.
1.
2.
3.
4.

wyszczególnienie
Placówka od 3 do 5 oddziałów
Placówka od 6 do 9 oddziałów
Placówka od 10 do 12 oddziałów
Placówka licząca powyŜej 12 oddziałów

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć
Od 10 do 12 godzin tygodniowo
Od 7 do 9 godzin tygodniowo
Od 4 do 6 godzin tygodniowo
2 lub 3 godziny tygodniowo

5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
wymienione w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo
do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, w granicach określonych
tabelą i w oparciu o kryteria określone w ust. 4.
ustala dla dyrektorów placówek Wójt Gminy.

7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor,
w oparciu tabelą zamieszczoną w ust. 3.
8. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna
staŜu przysługuje za kaŜdą osobę powierzoną
danemu nauczycielowi.
9. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
10. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie.

Rozdział III
Dodatki za warunki pracy
§ 4.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z
tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu wykaz trudnych i uciąŜliwych
warunków pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póź.
zmianami).
§ 5.1. Za prace w trudnych warunkach
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
z
dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;

2) prowadzenie nauczania indywidualnego
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego;
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych;
2. Za pracę w warunkach uciąŜliwych uznaje
się prowadzenie przez nauczycieli zajęć w trudnych warunkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-3:
1) z dziećmi i młodzieŜą, których stan zdrowia z
powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego
2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku Ŝycia
(Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy.
3. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o których mowa w ust. 1 wynosi 10 %
stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela za kaŜdą przepracowaną godzinę.
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4. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki
pracy, o których mowa w ust. 2 wynosi 10 %
stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela za kaŜdą przepracowaną godzinę..
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5. Wynagrodzenie za dodatki wymienione
w ust. 1 i ust. 2 wypłaca się z dołu za godziny
faktycznie przepracowane.
6. W razie zbiegu prawa do wypłaty wynagrodzenia z tytułu dodatków, o których mowa w
ust. 1 i ust. 2 nauczycielowi przysługuje jeden z
tych dodatków.

Rozdział IV
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
§ 6.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy.
jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja
następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na
podstawie art. 42 ust 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa
realizowanego na zasadach, o których mowa w
ust. 2 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się
mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Praca w godzinach ponadwymiarowych
dopuszczalna jest tylko w przypadkach wymienionych w art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela.
6. Przez godziny doraźnych zastępstw naleŜy rozumieć godziny zajęć zrealizowane przez
nauczyciela, które nie były mu przydzielone w
arkuszu organizacyjnym.
7. Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysługuje wynagrodzenie naleŜy rozumieć
kaŜdą przydzieloną godzinę zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej
obowiązkowego wymiaru godzin, a więc zarówno godziny ponadwymiarowe przydzielone w
planie organizacyjnym szkoły, jak teŜ przydzielone przez dyrektora szkoły godziny zastępstw
doraźnych.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu za godziny faktycznie przepracowane.

Rozdział V
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 7.1. Tworzy się specjalny fundusz nagród
dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu
prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym
mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 20 % środków na nagrody organu prowadzącego zwane nagrodą Wójta;
2) 80 % środków na nagrody Dyrektora Szkoły.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 2. są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.
5. Nagrody Wójta mogą być przyznawane:
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1) dyrektorom szkół i placówek prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego,
2) nauczycielom zatrudnionym w szkołach i
placówkach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, pod warunkiem
przepracowania w szkole co najmniej 1 roku.
6. Przy przyznawaniu nagród uwzględnia
się:
1) przestrzeganie prawa oświatowego,
2) właściwe gospodarowanie środkami budŜetowymi,
3) działania innowacyjne,
4) prawidłową współpracę z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową oraz
z innymi jednostkami,
5) prawidłową współpracę z radą pedagogiczną, radą szkoły i radą rodziców, samorządem szkolnym,
6) prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej,
7) szczególne obciąŜenie pracami związanymi z
organizacją szkoły lub placówki oświatowej,
8) troskę o dobro szkoły lub placówki oświatowej.
7. Nauczyciel, któremu została przyznana
nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego aktach osobowych.
8. Wnioski o Nagrodę Ministra, Kuratora,
Wójta mogą składać:
1) rada pedagogiczna,
2) Rada Szkoły i Rada Rodziców szkoły lub placówki oświatowej,
3) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,
4) związki zawodowe.
9. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 5 z następujących
kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych
w szkole,
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w konkursach, zawodach, turniejach,
olimpiadach szczebla co najmniej powiatowego,
3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej
i opiekuńczej,
4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową,
5) przygotowuje i wzorowo organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angaŜuje się w
organizację uroczystości patriotycznych,
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6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole organizując wycieczki
umoŜliwiające uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz
wycieczki, obozy i rajdy krajoznawcze turystyczne,
8) organizuje w szkole letni lub zimowy wypoczynek dla młodzieŜy,
9) zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej i uzyskuje wymierne
efekty w tej pracy,
10) prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród młodzieŜy szkolnej,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
11) organizuje współpracę szkoły lub poradni z
policją oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania
wszelkich przejawów patologii społecznej,
12) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów
lub wychowanków;
13) organizuje i rozwija formy współpracy i
współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły,
14) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły
z organizacjami harcerskimi i organizacjami
po-zarządowymi działającymi w środowisku
lokalnym, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania,
15) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia,
16) udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim;
17) wspiera działalność szkolnych organizacji
uczniowskich lub młodzieŜowych podejmując opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje
korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej,
18) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz..
10. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do nagrody powinni spełniać - co najmniej 3 wymienione w ust. 13 oraz co najmniej 4
kryteria w zakresie organizacji placówki, do których zalicza się w szczególności:
1) prawidłowo organizuje pracę placówki tworząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników oraz systematycz-
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2)
3)
4)
5)

nie nadzoruje pracę wszystkich organów
działających w placówce,
twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i
zewnętrznej oceny pracy placówki,
ze szczególną starannością dba o mienie placówki i zabiega o polepszenia istniejącej bazy,
prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole
lub poradni środkami budŜetowymi,
uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu
środków finansowych z innych źródeł i
optymalnie nimi dysponuje,
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6) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz,
7) posiada wymierne efekty organizacyjne i
menedŜerskie we współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
11. Nagrodę Wójta wypłaca szkoła lub placówka, zatrudniająca nagrodzonego nauczyciela.
12. Dyrektor placówki ustala kryteria i tryb
przyznawania nagród dyrektora.

Rozdział VI
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 8.1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole
prowadzonej przez gminę Oleśnica, połoŜonej
na terenach wiejskich oraz w miastach liczących
do 5.000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzaleŜniony od stanu
rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 70,00 zł,
2) dla 2 osób - 85,00 zł,
3) dla 3 osób - 100,00 zł,
4) dla 4 i więcej osób - 115,00 zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:
1) małŜonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo
ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do
ukończenia 21 roku Ŝycia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak
niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o których mowa w ust. 1, nauczyciel
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia
dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienaleŜnie

pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega
zwrotowi.
4. Nauczycielowi i jego małŜonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu takŜe
nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w
wysokości określonej w ust. 1. MałŜonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem
powołanym do słuŜby wojskowej zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek
nauczycieli będących współmałŜonkami.
9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę.
10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złoŜony został wniosek o jego przyznanie.
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Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 9.1. Wysokość oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3) świadczenia urlopowego,
4) zasiłku na zagospodarowanie,
5) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
6) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub
rentę,
7) dodatków specjalistycznych,
8) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych,
9) środków na dokształcanie i doskonalenia
nauczycieli,
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz właściwe przepisy prawne.

nami) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych przysługują
równieŜ nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego
do dnia 31 grudnia 2008 roku.

3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia
2009 roku.

1a. Na podstawie art. 30 ust. 10 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póź. zmia-

4. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do
udostępnienia treści Regulaminu wszystkim
nauczycielom.

2. Regulamin został uzgodniony w dniu
15 grudnia 2008 roku roku z Komisją Zakładową
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Oleśnicy.

1302
UCHWAŁA Nr 141/XXVI/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 5 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr 121/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 01 grudnia 2008r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:
§ 1. W regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale II „Minimalny poziom usług
świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków” § 3 regulaminu otrzymuje nowe
następujące brzmienie:

Poziom świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług w zakresie ilości, jakości oraz
ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz
pozwolenie wodno-prawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik
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