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2639
UCHWA£A Nr XI/82/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 106 poz. 496, Nr 132
poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 123 poz. 775, Nr 107
poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 106 poz. 679, z 1998 r. Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306,
Nr 48 poz. 552, Nr 88 poz. 985, Nr 62 poz. 718, Nr 95
poz. 1041, Nr 91 poz. 1009, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89
poz. 971), art. 109, 116, 122, 124, 128 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014, Dz. U. z 1999 r. Nr 49 poz. 485, Nr 38 poz. 360,
Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, Dz. U. z 2000 r. Nr 6
poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041,
Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, Dz. U. z 2001 r. Nr 45
poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 125 poz. 1368/oraz Uchwa³y
Nr VI/54/99 Rady Gminy Ustka z dnia 29 wrzenia 1999 r.
w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych do
projektu bud¿etu Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

DOCHODY bud¿etu gminy w wysokoci
22.177.336 z³.
z tego:
dochody z podatków i op³at
6.294.000 z³
dochody z maj¹tku gminy
5.817.571 z³
udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
931.136 z³
pozosta³e dochody w³asne
120.000 z³
dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
220.000 z³
dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych zleconych
1.486.895 z³
dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
23.911 z³

8) dotacje celowe na realizacje w³asnych zadañ inwestycyjnych z bud¿etu pañstwa
1.158.049 z³
9) dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych z funduszy celowych
3.161.300 z³
10) dotacje celowe na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych z innych róde³
250.000 z³
11) czêæ owiatowa subwencji ogólnej 2.443.544 z³
12) czêæ podstawowa subwencji ogólnej
3.234 z³
13) czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
267.696 z³
Szczegó³owy podzia³ wg dzia³ów oraz róde³ zawiera
za³¹cznik Nr 1 i 2* do niniejszej uchwa³y.
2. WYDATKI bud¿etu gminy w wysokoci 22.537.336 z³
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce
13.587.466 z³
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
5.217.295 z³
 dotacje dla Niepublicznej Szko³y Podstawowej
80.000 z³
 dotacje na cele publiczne zlecone do realizacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
290.000 z³
 dotacje dla instytucji kultury
166.000 z³
 dotacje na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
427.000 z³
 wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych (w tym dotacje 10.800 z³) 220.000 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu gminy
750.000 z³
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce
6.437.171 z³
2. Wydatki maj¹tkowe
8.949.870 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów rozdzia³ów i wyodrêbnionych grup zawiera za³¹cznik Nr 1 i 3* do niniejszej uchwa³y.
§2
Bud¿et gminy na 2002 rok zamyka siê deficytem w
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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wysokoci 360.000 z³ a jego finansowanie przedstawia
za³¹cznik Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§3
Okrela siê dotacje celowe i wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych
gminie na kwotê 1.486.895 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*
do niniejszej uchwa³y.
§4
Wydatki maj¹tkowe planowane do realizacji w 2002 r.
okrela siê na kwotê 8.949.870 z³ wykaz zadañ przedstawia za³¹cznik Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§5
Okrela siê dotacje na realizacje zadañ w³asnych gminy w ³¹cznej kwocie 973.800 z³ oraz podmioty, które bêd¹
realizowa³y te zadania:
1) dotacje dla instytucji kultury
166.000 z³
2) dotacje dla Niepublicznej Szko³y Podstawowej
80.000 z³
3) dotacje dla jednostek Samorz¹du terytorialnego na
zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumieñ
427.000 z³
4) dotacje na cele publiczne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
300.800 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§6
Okrela siê przychody i wydatki rodków specjalnych:
 przychody
275.500 z³
 wydatki
275.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§7
Okrela siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
 przychody
10.600 z³
 wydatki
10.600 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§8
Ustala siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ na wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 1% wydatków na kwotê:
50.000 z³.
§9
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania po¿yczek
i kredytów krótkoterminowych do kwoty 400.000 z³ na
pokrycie wystêpuj¹cego wci¹gu roku niedoboru bud¿etowego.
2. Okrela siê maksymaln¹ wysokoæ zobowi¹zañ, które
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Zarz¹d Gminy na kwotê:
3.000.000 z³.
§ 10
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach
dzia³u.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydat*) Za³¹czników Nr 4-9 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ków w ramach dzia³u Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 11
Wykonanie powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu jej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

2640
UCHWA£A Nr II/27/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê I/16/2002 Rady Gminy Ustka z dnia
27 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia niektórych wniosków o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej od
op³at sta³ych.
Na podstawie art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101
poz. 1178, zmiany: Dz. U z 2000 Nr 86 poz. 958, Nr 114,
poz. 1193; z 2001 r. Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz. 509; Nr
102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 1, poz. 2) Rada Gminy Ustka
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr I/16/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 27
lutego 2002 r. (og³oszona w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 15, poz. 353) w sprawie zwolnienia niektórych wniosków o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej od
op³at sta³ych § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wnioski o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, sk³adane przez osoby fizyczne zamieszka³e i zamierzaj¹ce podj¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹
na terenie gminy Ustka, s¹ zwolnione z op³aty sta³ej stanowi¹cej dochód gminy, je¿eli dotycz¹: bezrobotnego i absolwenta w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 6 poz. 56 z pón. zm.).
2. Okolicznoci skutkuj¹ce zwolnienie z op³aty musz¹
byæ stwierdzone dokumentem urzêdowym do³¹czonym do wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2641, 2642, 2643
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§4

UCHWA£A Nr II/25/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 26 kwietnia 2002 r.

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

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2001 r. oraz udzielenia absolutorium Zarz¹dowi z tego tytu³u
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, Dz. U.
z 1999 r. Nr 49 poz. 485, Nr 38 poz. 360, Nr 70 poz. 778,
Nr 110 poz. 1255, Dz. U. z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12
poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119
poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, Dz. U. z 2001 r. Nr 45 poz. 497,
Nr 46 poz. 499, Nr 125 poz. 1368, Nr 98 poz. 1070, Nr 102
poz. 1116, Nr 145 poz. 1623) po zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy za rok 2001 Rada Gminy udziela Zarz¹dowi Gminy
Ustka absolutorium z tego tytu³u.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1642
UCHWA£A Nr V/52/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr I/17/2002 Rady Gminy Ustka z
dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz 1591 ze zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz 558) oraz art. 15, 16 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale nr I/17/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 27
lutego 2002 r. (og³oszonej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 15, poz. 354), zmienionej Uchwa³¹ Rady Gminy Ustka
Nr III/29/02 w sprawie op³aty targowej § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Pani¹ Aleksandrê Chedê, zam. Objazda 89/9.
§2
Pozosta³e zapisy pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.

Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

2643
UCHWA£A Nr XXI/157/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.), art. 109,
116, 117, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) w zwi¹zku z Uchwa³¹ Rady Gminy z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie procedury uchwalania bud¿etu  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoci  6.131.317,z tego:
1) dochody z podatków i op³at  1.496.930,2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa  338.939,3) dochody z mienia komunalnego  197.000,4) pozosta³e dochody w³asne  301.112,5) dotacje celowe na zadania zlecone  483.355,6) dotacje celowe na zadania w³asne  40.560,7) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa  3.218.421w tym:
 subwencja na finansowanie zadañ owiatowych 
2.694.843, subwencja podstawowa  409.003, subwencja rekompensuj¹ca  114.575,8) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych  55.000,Szczegó³owy podzia³ dochodów w/g dzia³ów, rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 1* do niniejszej Uchwa³y.
§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci  6.016.317,1) wydatki bie¿¹ce  5.381.317,w tym:
wynagrodzenia i pochodne  3.714.710,2) wydatki maj¹tkowe  400.000,3) wydatki na realizacjê programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  55.000,2. Dotacje  180.000,w tym:
 dotacja dla jednostki upowszechniania kultury 
150.000, dotacja dla jednostki kultury fizycznej  30.000,Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2*
Uchwa³y bud¿etowej.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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§3

1. Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zadañ zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej oraz dotacje zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ w wysokoci
483.355,2. Szczegó³owy podzia³ dochodów i wydatków wyodrêbnionych na finansowanie zadañ zleconych gminie okrela za³¹cznik Nr 3* do Uchwa³y bud¿etowej.
§4
Rezerwa bud¿etowa na wydatki nieprzewidziane w
wysokoci do 1% bud¿etu gminy wynosi 2.000,- z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

które mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ Zarz¹d Gminy.
§ 10
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i dotyczy
bud¿etu gminy na 2002 r.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§5
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera za³¹cznik Nr 4* do Uchwa³y bud¿etowej.
§6
Przyjmuje siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
 po stronie przychodów  8.800, po stronie wydatków  8.500,zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do Uchwa³y bud¿etowej.
§7
Rozchody w wysokoci 115.000,- z³. przeznacza siê na
sp³atê po¿yczki z WFO.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów,
2) dysponowania rezerw¹ okrelon¹ w § 4 Uchwa³y bud¿etowej,
3) przekazywania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków miêdzy paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych.
§9
1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d Gminy
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru
bud¿etowego do kwoty 300.000,- z³.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ do kwoty 500.000,- z³,

2644

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

UCHWA£A Nr XXI/158/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz.

Poz.

 5057 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5058 

Poz.

Poz.

 5059 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz.
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Poz. 2645, 2646, 2647
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UCHWA£A Nr XXI/161/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia stawki za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia na terenie Gminy Ko³czyg³owy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18, ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4, ust. 1,
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) uchwala siê, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. W Statucie Gminnego Orodka Kultury stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XIII/98/2000 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 6 skrela siê s³owa: Gminna Biblioteka Publiczna,
2) w § 9 skrela siê pkt 7, 8, 9.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
1. Ustala siê op³atê za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wysokoci 1,54 z³ brutto za 1 m3
wody.
2. Iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie wskazañ
wodomierzy, a w razie ich braku  sposób ustalania
zu¿ycia wody okrela umowa.
§2
Op³atê za wodê pobiera Zak³ad Us³ug Wodnych w S³upsku eksploatuj¹cy wodoci¹gi na terenie gminy.
§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

2647
UCHWA£A Nr XXI/163/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Ko³czyg³owach.

Traci moc Uchwa³a Nr XIX/146/2001 z dnia 23 listopada 2001 r.

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) oraz art. 13, ust. 7 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z
pón. zm.) uchwala  siê, co nastêpuje:

§5

§1

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

Tworzy siê Bibliotekê Publiczn¹ w Ko³czyg³owach.
§2
Nadaje siê Statut Biblioteki Publicznej stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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§4

UCHWA£A Nr XXI/162/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 22 lutego 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XIII/98/2000 w sprawie
utworzenia samorz¹dowej instytucji upowszechniania
kultury pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury.
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) art. 11 i 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (t.j. Dz. U. nr 13 z 2001 r. poz. 123) oraz art. 13,
ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U.Nr 85, poz. 539 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Do Uchwa³y Nr XIII/98/2000 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W § 2 w pkt 3 skrela siê s³owa: Gminna Biblioteka
Publiczna.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXI/163/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 22 lutego 2002 r.
STATUT
I. Przepisy ogólne
§1
Biblioteka Publiczna w Ko³czyg³owach zwana dalej Bi-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2647, 2648
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bliotek¹zosta³a utworzona na mocy Uchwa³yNr XXI/163/
2002 Rady Gminy w Ko³czyg³owach i dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74),
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
Ust. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i z 2001 r.
Nr 129 poz. 1440).
3. Niniejszego Statutu.
§2
Biblioteka jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ kultury dzia³aj¹c¹ w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
§3
Siedzib¹ biblioteki jest Gminny Orodek Kultury, a terenem jej dzia³ania jest gmina Ko³czyg³owy.
§4
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Rada
Gminy.

§ 10
1. Kierownik Biblioteki powinien posiadaæ kwalifikacje
odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pe³nionych funkcji, okrelone w odrêbnych przepisach.
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki jest ustalone
na podstawie zak³adowego regulaminu wynagrodzenia.
§ 11
Biblioteka prowadzi wypo¿yczalnie i czytelnie.
§ 12
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki oraz
zakres dzia³ania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.
§ 13
Przy Bibliotece mog¹ dzia³aæ ko³a przyjació³ biblioteki,
rady spo³eczne powo³ywane na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.

§5

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej, zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, a w otoku nazwê w pe³nym brzmieniu.

§ 14
Biblioteka jest finansowana z bud¿etu gminy.
§ 15

II. Cele i zadania Biblioteki

Biblioteka mo¿e byæ dodatkowo wspierana i finansowana przez osoby fizyczne i prawne.

§6

§ 16

Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwoju kultury.

Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach obowi¹zuj¹cych jednostki bud¿etowe.

§7
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Do szczególnego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
gromadzenie, opracowywanie materia³ów bibliotecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu,
udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu,
organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów
bibliotecznych ludziom niepe³nosprawnym,
prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej,
popularyzacja ksi¹¿ek i czytelnictwa,
wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci (szkolna),
instytucjami upowszechniania kultury (GOK) w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych
spo³eczeñstwa,
doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§8

Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
III. Organy Biblioteki i jego organizacja
§9
Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje dzia³alnoci¹, reprezentuje j¹ na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.
Kierownika powo³uje Zarz¹d Gminy.

§ 17
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonane w trybie okrelonym dla jego nadania.

2648
UCHWA£A Nr XXI/164/2002
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr XIX/145/2001 z dnia
23 listopada 2001 r.
Na podstawie art. 18 i art. 19, pkt 1 lit.c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U.Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz w zwi¹zku z § 88
a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U.Nr 101, poz. 1178 z 2000 r. z
pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XIX/145/2001 Rady Gminy z dnia
23 listopada 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej
za czynnoci urzêdowe typu wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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Poz. 2648, 2649, 2650
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó¿n. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó¿n. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje
§1
Z dniem 1 wrzenia 2002 tworzy siê Gimnazjum w Barcinie, zwane dalej szko³¹ z siedzib¹ w Barcinie nr 59.
§2

2649

Obwód Szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Barcino, Ob³ê¿e, Bronowo, Kot³owo,Osieki, Mielêcino,
Radzikowo, Jab³oniec, Jab³onna.

UCHWA£A Nr XLIV/248/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu miasta i gminy za rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j. (Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó¿n. zm.) uchwala siê:
§1

§3
Ogranizacjê Szko³y okrela Statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
§4
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³ w
Barcinie, zwany dalej Zespo³em z siedzib¹ w Barcinie
nr 59.
§5

Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta i gminy za rok 2001, zamykaj¹ce siê kwotami:
w z³.
Plan

Wykonanie

1. DOCHODY
12.547.678 12.236.118
w tym:
 dotacje na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej zlecone 1.629.711 1.628.063
Plan

Wykonanie

W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
a) Szko³a Podstawowa w Barcinie,
b) Gimnazjum w Barcinie.
§6
Obwód Zespo³u obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Barcino, Ob³ê¿e, Bronowo, Kot³owo,Osieki, Mielêcino,
Radzikowo, Jab³oniec, Jab³onna.
§7

2. WYDATKI
12.041.824 11.422.646
w tym:
 wydatki zadania z zakresu
administracji rz¹dowej zlecone 1.629.711 1.607.266
3. WYNIK  NADWY¯KA
505.854 813.472
FINANSOWANIE WYNIKU:
1. Przychody:
 po¿yczka z WFO i GW
171.000
 wolne rodki z lat ubieg³ych
56.075
56.075
2. Rozchody:
 sp³ata po¿yczek i kredytów
732.929 732.929

Mieniem Zespo³u jest mienie dotychczas znajduj¹ce
siê w u¿ytkowaniu Szko³y Podstawowej w Barcinie.

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

2650
UCHWA£A Nr XLV/252/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie aktu za³o¿ycielskiego Gimnazjum w Barcinie
i Zespo³u Szkó³ w Barcinie.
Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 1, art. 62 ust. 1 i 3, art. 58
ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie

§8
Organizacjê Zespo³u okrela Statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy.
§ 10

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLV/252/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.
Statut Gimnazjum w Barcinie
ROZDZIA£ I
NAZWA, TYP SZKO£Y, CELE I ZADANIA
§1
1. Szko³a nosi nazwê: GIMNAZJUM W BARCINIE.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2650
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2. Siedziba szko³y mieci siê w BARCINIE Nr 59.
pow. s³upski, woj. pomorskie
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci:
Barcino, Ob³ê¿e, Bronowo, Kot³owo,Osieki, Mielêcino,
Radzikowo, Jab³oniec, Jab³onna
3. Gimnazjum nadaje imiê organ prowadz¹cy na wniosek rady szko³y lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego.
4. Gimnazjum jest jednostk¹ bud¿etow¹.
5. Gimnazjum u¿ywa pieczêci z zachowaniem obowi¹zuj¹cych w tym wzglêdzie przepisów.
6. Gimnazjum ma charakter ogólnokszta³c¹cy i jest szko³¹ publiczn¹ z polskim jêzykiem wyk³adowym.
7. Czas trwania cyklu kszta³cenia wynosi 3 lata. Struktura
organizacyjna gimnazjum obejmuje klasy I-III.
8. Nauka w gimnazjum jest obowi¹zkowa i powszechnie
dostêpna.
§2
1. Organem prowadz¹cym gimnazjum jest GMINA KÊPICE.
2. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Kurator Owiaty w Gdañsku.
§3
Owiata Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro ca³ego spo³eczeñstwa: kieruje siê zasadami zawartymi w konstytucji RP, a tak¿e wskazaniami zawartymi w
Powszechnej Deklaracji Prawa Cz³owieka, Miêdzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. Nauczanie i wychowanie,
respektuj¹c chrzecijañski system wartoci za podstawê
przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania okrelone w ustawie o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. (t.j.
Dz. U. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz obowi¹zuj¹cych przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególnoci:
 Rozwija u dzieci poczucie odpowiedzialnoci, mi³oci do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym
otwarciu na wartoci kultury Europy i wiata.
 Przygotowuje dzieci do wype³niania obowi¹zków
rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady
solidarnoci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwoci i wolnoci.
 W oparciu o programy nauczania przygotowuje
uczniów w zakresie wiedzy ogólnokszta³c¹cej, motywuj¹c ich do kontynuacji nauki w szko³ach ponad gimnazjalnych.
 Wspomaga wychowawcz¹ rolê rodziny.
 Umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ i zdolnoci
uczniów.
 Zapewnia opiekê uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umo¿liwianie im realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukoñczenia szko³y w skróconym czasie.
 zapewnia utrzymanie zdrowotnych warunków
¿ycia pracy uczniów i nauczycieli.
 Kszta³tuje w³aciwe postawy wobec problemów
rodowiska naturalnego.
 Umo¿liwia uczniom podtrzymanie poczucia to¿samoci narodowej, etnicznej i religijnej.
 Sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio do
ich potrzeb oraz mo¿liwoci szko³y.

 Udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz
materialnej w ramach posiadanych rodków.
§4
1. Gimnazjum wype³nia swoje cele i zadania w procesie
lekcyjnym i pozalekcyjnym we wspó³pracy z organizacjami uczniowskimi i rodzicami oraz innymi czynnikami rodowiska wychowawczego.
2. Szczegó³owe zasady wewn¹trz szkolnego systemu
Oceniania ustala rada pedagogiczna w porozumieniu
z rad¹ rodziców, o ile zosta³y powo³ane, i z samorz¹dem uczniowskim w sprawie kryteriów oceny zachowania.
3. Rada pedagogiczna uchwala Program Wychowawczy
Gimnazjum po zasiêgniêciu opinii rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego.
4. W gimnazjum mog¹ byæ organizowane oddzia³y sportowe po uzyskaniu zgody organu prowadz¹cego. Rekrutacja do klas sportowych odbywa siê z zachowaniem zasady powszechnej dostêpnoci.
5. Dzia³alnoæ innowacyjna i eksperymentalna odbywa
siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadz¹cym
organizuje dodatkowe zajêcia dla uczniów z uwzglêdnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowañ oraz
wyrównania szans i wspierania rozwoju m³odzie¿y.
7. Obowi¹zkiem szko³y jest zapoznanie rodziców z programami nauczania i wychowania, zasadami oceniania i promowania na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego.
ROZDZIA£ 2
ORGANY SZKO£Y I ICH KOMPETENCJE
§5
Organami szko³y s¹:
 dyrektor szko³y,
 rada pedagogiczna,
 rada rodziców,
 samorz¹d uczniowski.
§6
1. Gimnazjum kieruje dyrektor szko³y.
2. Dyrektor szko³y kieruje dzia³alnoci¹ dydaktyczno-wychowawcz¹ szko³y oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
3. Jest przewodnicz¹cym rady pedagogicznej.
4. Sprwauje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
5. Realizuje uchwa³y rady pedagogicznej i rady rodziców podjête w ramach ich kompetencji.
6. Sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki
harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
7. Wystêpuje z wnioskami po zasiêgniêciu opinii rady
pedagogicznej, rady pedagogicznej oraz zwi¹zków zawodowych w sprawach odznaczeñ, nagród i innych
wyró¿nieñ dla nauczycieli i pozosta³ych pracowników
szko³y.
8. Jest kierownikiem zak³adu pracy dla nauczycieli i pracowników nie bêd¹cych nauczycielami, których zatrudnia i zwalnia.
9. Wspó³pracuje z rad¹ rodziców, rad¹ pedagogiczn¹,
rodzicami i samorz¹dem uczniowskim.
10. Dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym szko³y i ponosi odpowiedzialnoæ za prawid³owe ich wykorzystanie.
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Poz. 2650

11. Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej ni¿ dwa
razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikaj¹ce ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia³alnoci szko³y.
§7
1. Dyrektor gimnazjum mo¿e tworzyæ stanowiska kierownicze-za zgod¹ organu prowadz¹cego szko³ê, zgodnie
z odrêbnymi przepisami MEN (rozporz¹dzenie MEN z
15.02.99).
2. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddzia³ów tworzy
siê stanowisko wicedyrektora.
§8
1. Rada pedagogiczna to kolegialny organ szko³y w zakresie realizacji jej statutowych zadañ. Szczegó³ow¹ organizacjê i zakres dzia³ania okrela regulamin rady.
2. Regulamin rady nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem
szko³y.
§9
1. Samorz¹d uczniowski, tworz¹ wszyscy uczniowie gimnazjum.
2. Organizacjê samorz¹du uczniowskiego okrela regulamin samorz¹du.
3. Regulamin samorz¹du nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem gimnazjum.
§ 10
1. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuñcze gimnazjum mog¹ byæ wspierane przez organ przedstawicielski jakim jest rada rodziców. Rada pracuje w oparciu o regulamin rady.
2. Regulamin rady nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem
gimnazjum.
§ 11
1. W Gimnazjum mo¿e istnieæ organ wspomagaj¹cy dyrektora w kierowaniu prac¹ szko³y zwany zespo³em kierowniczym.
2. Deczycjê o utworzeniu zespo³u kierowniczego podejmuje dyrektor szko³y po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej.
3. Posiadzenia zespo³u kierowniczego s¹ protoko³owane.
§ 12
Zasady wspó³dzia³ania organów gimnazjum oraz sposób rozwi¹zywania sporów miêdzy nimi.
1. Ka¿dy organ gimnazjum ma mo¿liwoæ swobodnego dzia³ania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji okrelonych w ustawie i szczegó³owo w regulaminie.
2. Organy gimnazjum maj¹ mo¿liwoæ rozwi¹zywania
sytuacji konfliktowych wewn¹trz szko³y.
3. Zapewniona jest bie¿¹ca wymiana informacji pomiêdzy organami gimnazjum o podejmowanych i planowanych dzia³aniach lub decyzjach.
4. Zasady wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kszta³cenia dzieci realizowane
s¹ poprzez:
 opiniowanie dokumentacji szkolnej,
 organizowanie spotkañ z rodzicami w ramach tzw.
otwartej szko³y,
 udzielanie informacji doranych w miarê potrzeb,
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 organizowanie lekcji otwartych dla rodziców,
 sk³adanie indywidualnych wizyt nauczycieli w domach
rodzinnych uczniów,
 rodzice maj¹ prawo do wyra¿enia opinii na temat pracy szko³y organowi sprawuj¹cymi nadzór pedagogiczny nad Zespo³em Szkó³,
 stworzenie systemu informacji.
ROZDZIA£ 3
ORGANIZACJA SZKO£Y
§ 13
1. Rok szkolny rozpoczyna siê 1 wrzenia ka¿dego roku,
a koñczy 31 sierpnia nastêpnego roku.
2. Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktyczno-wychowawczych, przerw wi¹tecznych oraz ferii
zimowych i letnich okrelaj¹ odrêbne przepisy dotycz¹ce organizacji roku szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli siê na dwa semestry.
4. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacji szko³y opracowany przez dyrektora szko³y do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku na nastêpny rok szkolny na podstawie ramowego planu nauczania. Arkusz
organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadz¹cy szko³ê do dnia 30 maja danego roku.,po pozytywnie zaopiniowanym przez Kuratorium Owiaty.
5. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ gimnazjum jest
oddzia³ z³o¿ony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz¹ siê przedmiotów obowi¹zkowych okrelonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów
dla danej klasy, dopuszczonych do u¿ytku szkolnego.
6. Gimnazjum mo¿e prowadziæ oddzia³y przysposabiaj¹ce do pracy dla uczniów którzy po rocznym uczêszczaniu do gimnazjum i ukoñczeniu 15 r. ¿ycia nie rokuj¹ ukoñczenia gimnazjum w normalnym trybie.
7. W gimnazjum mog¹ byæ tworzone oddzia³y dla mniejszoci narodowych wg zasad okrelonych odrêbnymi przepisami w tym zakresie.
8. Organizacjê obowi¹zkowych i nieobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okrela tygodniowy rozk³ad zajêæ ustalony przez dyrektora szko³y
z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
9. Podstawowymi formami dzia³alnoci dydaktycznowychowawczej szko³y, s¹:
 obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne,
 zajêcia pozalekcyjne nadobowi¹zkowe,
 zajêcia wyrównawcze,
 nauczanie indywidualne.
10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza siê prowadzenie zajêæ edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj¹c
ogólny tygodniowy ustalony w tygodniowym rozk³adzie zajêæ.
11. Zajêcia edukacyjne i opiekuñcze organizowane s¹ w
piêciodniowym tygodniu pracy.
12. Zajêcia opiekuñcze i wychowawcze mog¹ odbywaæ
siê równie¿ w dni wolne od zajêæ dydaktycznych. Zajêcia w te dni odbywaj¹ siê za zgod¹ dyrektora szko³y.
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13. Podzia³ na grupy jest obowi¹zkowy na zajêciach z jêzyków obcych i informatyki w oddzia³ach licz¹cych
pow. 24 uczniów oraz podczas æwiczeñ, w tym laboratoryjnych, w oddzia³ach licz¹cych pow. 30 uczniów.
14. W przypadku oddzia³ów licz¹cych odpowiednio mniej
ni¿ 24 uczniów lub mniej ni¿ 30 uczniów, podzia³u na
grupy na zajêciach, o których mowa w ust. 13, mo¿na dokonywaæ za zgod¹ organu prowadz¹cego szko³ê.
15. Zajêcia z wychowania fizycznego prowadzone s¹ w
grupach licz¹cych od 12 do 26 uczniów.
16. Proces dydaktyczno-wychowawczy mo¿e przebiegaæ
poza szko³¹ w zorganizowanej formie np. wycieczki,
biwaki, zajêcia terenowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, spotkania kulturalne itp. Zajêcia te mog¹
odbywaæ siê poza systemie klasowo-lekcyjnym.
17. Szko³a mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych
kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miêdzy dyrektorem szko³y za jego zgod¹  poszczególnymi nauczycielami a zak³adem kszta³cenia lub szko³¹ wy¿sz¹.
§ 14
1. Dla uczniów, którzy musz¹ d³u¿ej przebywaæ w gimnazjum ze wzglêdu dojazd do szko³y, dzia³a wietlica szkolna.
2. wietlica jest form¹ dzia³alnoci opiekuñczo-wychowawczej szko³y i pracuje wed³ug regulaminu wietlicy.
§ 15
1. Uczniowie korzystaj¹ z biblioteki Szko³y. Mog¹ z niej
korzystaæ równie¿ nauczyciele i inni pracownicy szko³y.
2. Biblioteka szkolna s³u¿y do realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów zadañ dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wród rodziców.
3. Organizacjê biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza okrela regulamin biblioteki.
§ 16
1. Do realizacji zadañ statutowych gimnazjum, zapewnia
siê mo¿liwoæ korzystania z:
 pomieszczeñ do nauki z niezbêdnym wyposa¿eniem,
 pomieszczeñ administracyjno-gospodarczych,
 szatni,
 sali gimnastycznej,
 biblioteki,
 wietlicy,
 archiwum,
 boiska szkolnego.
ROZDZIA£ 4
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO£Y
§ 17
1. W szkole zatrudnia siê nauczycieli oraz pracowników
administracyjnych i pracowników obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników
o których mowa w ust. 1 okrelaj¹ odrêbne przepisy
(Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy).

§ 18
Zakres zadañ, uprawnieñ i odpowiedzialnoci nauczyciela.
1. Nauczyciel organizuje i prowadzi pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ i opiekuñcz¹, jest odpowiedzialny za jego przebieg, poziom i wyniki oraz bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece uczniów  nie
mo¿e opuciæ zespo³u uczniowskiego, je¿eli wczeniej nie zapewni³ zastêpstwa lub nie zg³osi³ dyrektorowi swojej nieobecnoci.
2. Formalny podzia³ przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad ko³ami, zespo³ami, organizacjami i pracowniami reguluje na pocz¹tku roku
szkolnego arkusz organizacji szko³y i wykaz zadañ
dodatkowych.
3. Nauczyciel realizuje program kszta³cenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespo³ach, osi¹gaj¹c w stopniu optymalnym
cele ustalone w programach i w planie pracy szko³y.
4. Wzbogaca w³asny warsztat pracy przedmiotowej
i wychowawczej.Wnioskuje o jego wzbogacenie
lub modernizacjê do dyrektora szko³y.
5. Wspiera swoj¹ postaw¹ i dzia³aniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolnoci i zainteresowania.
6. Udziela pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ
szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia.
7. Nauczyciel ma obowi¹zek bezstronnie i obiektywnie oceniaæ uczniów oraz sprawiedliwie ich traktowaæ. Szczegó³owe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów okrela Wewn¹trz szkolny System Oceniania i Rozporz¹dzenie MEN.
8. Ma obowi¹zek doskonalenia umiejêtnoci dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej m.in. przez udzia³ w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagaj¹ce szko³ê.
9. Informuje uczniów, rodziców, wychowawcê klasy
dyrektora i radê pedagogiczn¹ o wynikach dydaktyczno-wychowawczych.
10. Prowadzi prawid³owo ca³¹ dokumentacjê pedagogiczn¹ przedmiotu lub ko³a zainteresowañ.
11. Decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podrêczników i rodków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.
12. Decyduje o ocenie bie¿¹cej, okresowej i rocznej postêpów swoich uczniów,zgodnie z przedmiotowym
systemem oceniania.
13. Decyduje o ocenie z zachowania swoich uczniów,
zgodnie z kryteriami zachowania.
14. Ma prawo wnioskowaæ w sprawie nagród i wyró¿nieñ oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
15. Jeli prowadzi ko³o zainteresowañ lub zespó³-decyduje o treci programu ko³a lub zespo³u.
16. Odpowiada s³u¿bowo przed dyrektorem szko³y
i Kuratorem za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach
i zespo³ach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich dzia³a.
17. Odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzêtów oraz
rodków dydaktycznych mu przydzielonych.
18. Odpowiada s³u¿bowo przed w³adzami szko³y, ewen-
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ntualnie cywilnie lub karnie za ra¿¹ce uchybienia w pracy, które odprowadzi³y do wypadku wród uczniów lub
zniszczenia mienia szko³y.
§ 19
1. Do kierowania prac¹ wychowawcz¹ poszczególnych
klas dyrektor wyznacza sporód nauczycieli,wychowawców, którzy powinni wspó³pracowaæ z nauczycielami przedmiotów,pedagogiem szkolnym, innymi
pracownikami oraz rodzicami.
2. Nauczyciel-wychowawca sprawuje opiekê wychowawcz¹ nad uczniami, a w szczególnoci:
 programuje i organizuje proces wychowania w zespole,
 tworzy warunki rozwoju uczniów, przygotowania
do ¿ycia w zespole, rodzinie, spo³eczeñstwie,
 rozwi¹zuje ewentualne konflikty w zespole, a tak¿e
miedzy wychowankami a spo³ecznoci¹ szko³y,
 inspiruje i wspomaga dzia³ania zespo³owe uczniów.
3. Wychowawca otacza indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego
wychowanka.
4. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami
ró¿ne formy ¿ycia spo³ecznego, rozwijaj¹ce jednostki i integruj¹ce zespó³ uczniowski ustala treæ i formê
zajêæ tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
5. Wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie
uzgadniaj¹c z nim i koordynuj¹c ich dzia³ania wychowawcze wobec ogó³u uczniów, a tak¿e w obecnych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów z trudnociami jak i uzdolnionych).
6. Wspó³dzia³a z rodzicami w ich dzia³aniach wychowawczych wobec dzieci.
7. W³¹cza rodziców w sprawy ¿ycia klasy i szko³y.
8. Wspó³pracuje z pedagogiem szkolnym, poradni¹ psychologiczno-pedagogiczn¹, pielêgniark¹ szkoln¹ i innymi specjalistami wiadcz¹cymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnoci, tak¿e zdrowotnych oraz zainteresowañ i szczególnych uzdolnieñ uczniów. Organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szko³y
okrelaj¹ przepisy w sprawie zasad udzielania
uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
9. cile wspó³pracuj¹ z rodzicami wychowanków, z klasow¹ rad¹ rodziców,informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kszta³cenia i wychowania,w³¹cza
rodziców w programowe i organizacje sprawy klasowe.
10. Prowadzi dokumentacjê klasy i ka¿dego ucznia.
11. Ustala ocenê z zachowania swoich wychowanków
wed³ug zasad okrelonych przez szkolny regulamin
ocen zachowania.
12. Odpowiada s³u¿bowo przed dyrektorem szko³y za
osi¹ganie celów wychowania w swojej klasie.
13. Odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków bêd¹cych w trudnej
sytuacji szkolnej,materialnej czy spo³eczno-wychowawczej.
§ 20
1. Szko³a zatrudnia pedagoga.
2. Pedagog szkolny wspó³pracuje z Poradni¹ Pedagogiczno-Psychologiczn¹ oraz s³u¿y pomoc¹ wychowawcom
klas w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych.
3. Dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
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4. Dokonuje analizy frekwencji szkolnej.
5. Udziela pomocy w wyborze zawodu przez uczniów.
6. Rozpoznaje warunki ¿ycia dzieci i spêdzania wolnego czasu. Propaguje zorganizowane formy zajêæ pozalekcyjnych. Wspó³pracuje w tym zakresie z organizacjami m³odzie¿owymi.
7. Organizuje pomoc w wyrównywaniu braków i wiadomoci;korekcji edukacji i terapii. Organizuje ró¿ne
formy terapii likwiduj¹cej objawy niedostosowania
spo³ecznego.
8. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej udziela uczniom pomocy w niepowodzeniach szkolnych, porad w rozwi¹zywaniu konfliktów
rodzinnych,konfliktów miêdzy rówienikami.
9. W zakresie pomocy materialnej organizuje pomoc poprzez Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej, PCK,TPD
itp.
10. Wnioskuje o bezp³atne do¿ywianie,kierowanie spraw
do s¹du wspó³pracuje z placówkami opieki ca³kowitej.
11. Opracowuje roczny plan pracy uwzglêdniaj¹cy mo¿liwoæ ³atwego kontaktu z uczniami i rodzicami,
wspó³pracê ze rodowiskiem, organizacjami spo³ecznymi.
12. Prowadzi odpowiedni¹ dzia³alnoæ jak: dziennik, ewidencja uczniów defektywnych.
§ 21
1. Prowadzenie spraw kancelaryjnych,administracyjno 
gospodarczych, dba³oæ o w³aciwy stan higienicznosanitarny oraz konserwacje sprzêtu i dokonywanie
drobnych napraw powierza siê pracownikowi obs³ugi.
2. Szczegó³owy zakres obowi¹zków na poszczególnych
stanowiskach okrela dyrektor szko³y.
ROZDZIA£ 5
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
ORAZ ICH PRAWA I OBOWI¥ZKI
§ 22
Gimnazjum przyjmuje z urzêdu absolwentów szkó³
podstawowych zamieszka³ych w obwodzie szko³y; na
probê rodziców (prawnych opiekunów),dzieci zamieszka³ych poza obwodem gimnazjum je¿eli w oddziale s¹
wolne miejsca.
§ 23
1. Uczeñ ma prawo:
a) do poszanowania godnoci w³asnej w sprawach
osobistych, rodzinnych i kole¿eñskich,
b) jawnie wyra¿aæ opinie dotycz¹ce ¿ycia w szkole oraz
uzyskaæ wyjanienia i odpowiedzi,
c) uczestniczenia w organizowaniu ¿ycia szko³y w ramach samorz¹du szkolnego i innych organizacji dzia³aj¹cych na terenie szko³y,
d) zg³aszaæ propozycje sk³adu osobowego rady uczniów w porozumieniu z samorz¹dem klasowym i wychowawc¹ klasy,
e) przejawiaæ w³asn¹ aktywnoæ w zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoci,
f) uczestniczenia w ko³ach zainteresowañ, zajêciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych za wiedz¹ i zgod¹ wychowawcy, korzystaæ bezp³atnie z pomieszczeñ szko-
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³y, urz¹dzeñ i wyposa¿enia pod nadzorem i opiek¹
nauczyciela.
g) reprezentowania szko³y w konkursach,zawodach
sportowych i imprezach zgodnie ze swoimi umiejêtnociami i mo¿liwociami.,
h) do jawnej i bie¿¹cej oceny stanu wiedzy i umiejêtnoci z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z
zachowania w szkole i poza ni¹,
i) do uzyskania szczegó³owych informacji z wyprzedzeniem 7 dni o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów umiejêtnoci(w tygodniu mog¹ odbyæ siê dwa sprawdziany) oraz zwrotu ocenianych
prac najpóniej w ci¹gu dwóch tygodni od daty napisania,
j) poznaæ na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej
rady pedagogicznej przewidywane oceny z przedmiotów i zachowania,a na miesi¹c przedwiedzieæ o
stopniu niedostatecznym,
k) odwo³aæ siê od wystawionej oceny bezporednio
do nauczyciela lub pisemnie z³o¿yæ wniosek do dyrektora szko³y o egzamin sprawdzaj¹cy  nie póniej ni¿ na tydzieñ przed zakoñczeniem zajêæ dydaktycznych w danym semestrze,
l) zwrócenia siê o dodatkow¹ pomoc do nauczyciela
i kolegów w przypadku trudnoci w opanowaniu
materia³u nauczania i powtórnego w uzgodnionym
terminie sprawdzenia i oceny wiedzy oraz umiejêtnoci,
³) do wolnych od prac domowych(z wyj¹tkiem czytania lektur i nadrobienia zaleg³oci powsta³ych z winy
ucznia),ferii i przerw wi¹tecznych,
m) do odpoczynku w przerwach miedzy lekcyjnych,
n) korzystania z pomocy socjalnej typu zapomogi losowe, dofinansowanie do¿ywiania opieki zdrowotnej,
o) przekazania wychowawcy klasy dyrektorowi szko³y
lub nauczycielowi swoich problemów osobistych
i oczekiwania od nich pomocy,
p) uczestniczenia w wycieczkach,biwakach i imprezach
szkolnych na ogólnie przyjêtych zasadach,
r) do opieki lekarskiej i pielêgniarskiej,
s) zgodnie z ¿yczeniem rodziców mo¿e uczestniczyæ w
lekcjach religii i etyki,
t) absolwent szko³y ma prawo do ubiegania siê o przyjêcie do szko³y ponadgimnazjalnej.
2. Uczeñ ma obowi¹zki:
a) punktualnie i regularnie uczêszczaæ na lekcje i inne
zajêcia szkolne, w pierwszym dniu po nieobecnoci
lub najbli¿szej godzinie wychowawczej dostarczyæ
wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie,
b) pilnie i systematycznie uczyæ siê oraz pog³êbiaæ
swoje wiadomoci i umiejêtnoci,korzystaæ z ksiêgozbioru biblioteki szkolnej,
c) zachowaæ podczas zajêæ szkolnych ciszê w sali lekcyjnej i na korytarzu,
d) szanowaæ i dbaæ o zeszyty, przybory, ksi¹¿ki, sprzêt
i pomoce naukowe oraz wykorzystywaæ je zgodnie
z przeznaczeniem,
e) stosowaæ siê do wymogów szkó³ dotycz¹cych stroju uczniowskiego: galowego-bia³a bluzka lub koszula, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
f) dbaæ o honor i tradycje szko³y wspó³tworzyæ jej autorytet,

g) dbaæ o piêkno mowy ojczystej,
h) przestrzegaæ przyjêtych form kulturalnego zachowania
w szkole, poza ni¹ byæ uprzejmym, uczciwym, prawdomównym i rzetelnie wywi¹zywaæ siê ze wszystkich
zadañ,
i) okazywaæ szacunek rodzicom (opiekunom),nauczycielom innym pracownikom szkó³ osobom doros³ym i kolegom
j) byæ kole¿eñskim i uczynnym otaczaæ opiek¹ m³odszych
kolegów, stawaæ w obronie krzywdzonych, przeciwstawiaæ siê wszystkim przejawom wulgarnoci i brutalnoci,
k) podporz¹dkowaæ siê zarz¹dzeniom i zaleceniom dyrektora szko³y, rady pedagogicznej, rady rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uchwa³om samorz¹du szkolnego i klasowego,
l) szanowaæ pracê w³asn¹, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szko³y,
³) troszczyæ siê o mienie szko³y, jej estetyczny wygl¹d,dbaæ o porz¹dek w szkole oraz jej otoczeniu, chroniæ przyrodê,
m) naprawiæ lub odkupiæ zniszczony umylnie sprzêt z
wyposa¿enia szko³y,
n) czynnie uczestniczyæ w pracach spo³ecznych podejmowanych przez samorz¹d szkolny lub klasowy,
o) dbaæ o zdrowie w³asne i kolegów, przestrzegaæ zasad
czystoci i higieny osobistej oraz korzystaæ w sposób
w³aciwy z urz¹dzeñ sanitarno-higienicznych,
p) nie paliæ tytoniu, nie u¿ywaæ rodków szkodliwych dla
zdrowia.
§ 24
1. Nagrody.
Uczeñ otrzymuje za:
 rzeteln¹ i sumienn¹ naukê,
 wzorow¹ postawê,
 udzia³ w pracach spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz
szko³y i rodowiska,
 udzia³ w pracach samorz¹du szkolnego i innych organizacjach dzia³aj¹cych na terenie szko³y,
 osi¹gniêcia w konkursach, zawodach i przegl¹dach,
2. Nagrody dzielimy na:zespo³owe i indywidualne.
3. Nagrody zespo³owe to:
a) pochwa³a,wyró¿nienie danej klasy lub grupy udzielone przez dyrektora szko³y na apelu,
b) dyplom dla reprezentacji klasy czy szko³y za udzia³
w konkursach miêdzyklasowych, miedzyszkolnych
lub zawodach sportowych,
c) puchar przechodni dyrektora szko³y dla klasy
4. Nagrody indywidualne to:
a) pochwa³a wychowawcy klasy wobec kolegów,
b) pochwa³a dyrektora szko³y na apelu,
c) wiadectwo z wyró¿nieniem,
d) dyplom lub list pochwalny,
e) nagroda ksi¹¿kowa,
f) nagroda rzeczowa lub dofinansowanie np. wycieczki szkolnej itp.
§ 25
1. Kary.
Uczeñ za nieprzestrzeganie regulaminu szko³y mo¿e
otrzymaæ nastêpuj¹ce kary:
a) upomnienie przez wychowawcê klasy,
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b) upomnienie przez dyrektora szko³y,
c) nagana udzielona przez wychowawcê klasy lub dyrektora szko³y przed klas¹ lub forum szko³y,
d) nagana udzielona w obecnoci rodziców,
e) zawieszenie w prawach reprezentowania szko³y na
zewn¹trz
f) przeniesienie do równoleg³ej klasy na wniosek wychowawcy lub dyrektora szko³y po zatwierdzeniu
przez radê pedagogiczn¹,
g) przeniesienie do innej szko³y po uzyskaniu zgody dyrektora szko³y do której ma byæ przyjêty i Kuratorium Owiaty, po zatwierdzeniu przez radê pedagogiczn¹.
2. Uczeñ ma prawo odwo³ania siê od kary wymierzonej:
a) przez nauczyciela lub wychowawcê do dyrektora
szko³y,
b) przez dyrektora lub radê pedagogiczn¹ do Kuratorium Owiaty.
3. Dyrektor Szko³y przeprowadza postêpowanie wyjaniaj¹ce, którego wynik przedstawia uczniowi i jego rodzicom(prawnym opiekunom) wraz z informacj¹ o uchyleniu b¹d podtrzymaniu kary.
4. Wykonanie kary mo¿e byæ zawieszone na okrelony
czas je¿eli uczeñ uzyska porêczenie zespo³u klasowego lub samorz¹du szkolnego.
§ 26
1. Rodzice ucznia który podlega obowi¹zkowi szkolnemu
zobowi¹zani s¹ do dope³nienia czynnoci zwi¹zanych
ze zg³oszeniem dziecka do gimnazjum.
ROZDZIA£ 6
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLV/252/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ W BARCINIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Zespó³ Szkó³ zwany w dalszej czêci statutu Zespo³em Szkó³ tworz¹:
1) Szko³a Podstawowa w Barcinie,
2) Gimnazjum w Barcinie.
2. Nauka w Szkole Podstawowej trwa 6 lat, natomiast w
Gimnazjum 3 lata.
3. Zespó³ Szkó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹.
§2
1. Nazwa Zespo³u Szkó³ jest u¿ywana w pe³nym brzmieniu:
Zespó³ Szkó³ w Barcinie
2. Nazwa szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ sk³ada siê z nazwy zespo³u i nazwy tej szko³y.
Na pieczêciach i stemplach mo¿e byæ u¿ywany czytelny skrót nazwy w nastêpuj¹cym brzmieniu:
ZS Gimnazjum w Barcinie.
ZS Szko³a Podstawowa w Barcinie.
§3
Siedzib¹ Zespo³u Szkó³ jest miejscowoæ Barcino nr 59.

§ 27

§4

1. Gimnazjum mo¿e posiadaæ w³asny sztandar, god³o oraz
ceremonia³ szko³y.

Organem prowadz¹cym Zespó³ Szkó³ jest gmina Kêpice.

§ 28

ROZDZIA£ II
Cele i zadania Zespo³u Szkó³

1. Gimnazjum u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gimnazjum posiada i prowadzi rejestr pieczêci urzêdowych.
3. Gimnazjum posiada i przechowuje dokumenty zgodnie z odpowiednimi przepisami.
§ 29
1. Gimnazjum gromadzi rodki na rachunku bankowym.
Podstaw¹ gospodarki finansowej jest plan wydatków
na dany rok bud¿ety Za prawid³ow¹ realizacjê gospodarki finansowej odpowiedzialny jest dyrektor szko³y.
2. Zasady prowadzenia przez szko³ê gospodarki finansowej i materia³owej okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 30
1. Dyrektor szko³y zapewnia mo¿liwoæ zapoznania siê
ze Statutem wszystkim cz³onkom spo³ecznoci szkolnej.
2. Uchwa³ê w sprawie zmiany statutu podejmuje rada
pedagogiczna przedstawiaj¹c go do uchwalenia radzie
rodziców.

§5
1. Zespó³ Szkó³ realizuje zadania okrelone w ustawie o
systemie owiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególnoci:
1) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoci niezbêdnych do uzyskania wiadectwa ukoñczenia szkó³
tworz¹cych Zespó³ Szkó³,
2) umo¿liwia absolwentom dokonanie wiadomego
wyboru dalszego kierunku kszta³cenia,
3) kszta³tuje rodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zasad okrelonych w ustawie o
systemie owiaty, stosownie do warunków Zespo³u
Szkó³ i wieku uczniów,
4) sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb oraz mo¿liwoci Zespo³u Szkó³.
2. zadania okrelone w ust. 1 oraz wynikaj¹ce z ustawy, a
tak¿e z wydanych na tej podstawie aktów wykonawczych realizowane s¹ poprzez:
1) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
2) organizowanie opieki nad uczniami niepe³nosprawnymi uczêszczaj¹cymi do Zespo³u Szkó³,
3) umo¿liwianie rozwijania zainteresowañ uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania
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oraz ukoñczenia danej szko³y tworz¹cej Zespó³ w
skróconym czasie.
§6
1. Zespó³ Szkó³ sprawuje opiekê nad uczniami przebywaj¹cymi na terenie Zespo³u podczas zajêæ obowi¹zkowych,nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych.
2. Opiekê nad uczniami powierza siê nauczycielom poszczególnych przedmiotów prowadz¹cych zajêcia,nauczycielom dy¿uruj¹cym i pracownikom obs³ugi.
§7
1. Za bezpieczeñstwo uczniów podczas zajêæ poza terenem Zespo³u Szkó³ w trakcie wycieczek organizowanych przez szko³ê wchodz¹c¹ w sk³ad Zespo³u odpowiada nauczyciel prowadz¹cy wycieczkê.
2. Szczegó³owe zasady sprawowania opieki na uczniami
okrelaj¹ regulaminy wycieczek, a tak¿e regulaminy korzystania z pracowni i sal gimnastycznych.
ROZDZIA£ III
Organy szko³y i ich kompetencje
§8
Organami Zespo³u Szkó³ s¹:
1) Dyrektor Zespo³u Szkó³,
2) Rada Pedagogiczna Zespo³u Szkó³.
§9
1. Stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ powierza organ
prowadz¹cy.
2. Kandydata na stanowisko dyrektora Szkó³ wy³ania siê
w drodze konkursu.
3. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadz¹cy
okrela regulamin konkursu oraz powo³uje komisjê konkursow¹.
§ 10
1. Dyrektor Zespo³u Szkó³ w szczególnoci:
1) kieruje dzia³alnoci¹ Zespo³u Szkó³ i reprezentuje go
na zewn¹trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia³ania pro zdrowotne,
4) realizuje uchwa³y rad rodziców oraz rady pedagogicznej podjête w ramach ich kompetencji stanowi¹cych,
5) dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym Zespo³u Szkó³ zaopiniowanym przez Radê Pedagogiczn¹ i ponosi odpowiedzialnoæ za ich prawid³owe wykorzystanie,
6) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych,
7) wspó³dzia³a ze szko³ami wy¿szymi oraz zak³adami
kszta³cenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
2. Dyrektor Zespo³u Szkó³ jest kierownikiem zak³adu pracy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w Zespole.
3. Dyrektor Zespo³u w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje z Rad¹ Pedagogiczn¹, Radami Rodziców i Samorz¹dami Uczniowskimi Szkó³.

4. Obs³ugê finansow¹ Zespo³u Szkó³ prowadzi Biuro Obs³ugi Szkó³ Urzêdu Miasta i Gminy Kêpice.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materia³owej okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 11
1. W sk³ad Rady Pedagogicznej wchodz¹ wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkó³. W zebraniach Rady
Pedagogicznej mog¹ tak¿e braæ udzia³ z g³osem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodnicz¹cego za zgod¹ lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
2. Przewodnicz¹cycm Rady Pedagogicznej jest dyrektor
Zespo³u Szkó³.
3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej s¹ organizowane przed rozpoczêciem ka¿dego roku szkolnego, w ka¿dym okresie(semestrze) w zwi¹zku z zatwierdzeniem
wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakoñczeniu rocznych zajêæ szkolnych oraz w miarê bie¿¹cych potrzeb.
Zebrania mog¹ byæ organizowane z inicjatywy przewodnicz¹cego, organu prowadz¹cego szko³ê, albo co najmniej 1/3 cz³onków Rady Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna mo¿e obradowaæ oddzielnie w
zespo³ach(dla Szko³y Podstawowej i Gimnazjum) dla
omówienia spraw dotycz¹cych jednej z placówek.
Uchwa³y podjête w zespo³ach podlegaj¹ zatwierdzeniu na posiedzeniach plenarnych.
5. Przewodnicz¹cy prowadzi i przygotowuje zebrania
Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz³onków o terminie i porz¹dku zebrania zgodnie z regulaminem.
6. Dyrektor Zespo³u przedstawia radzie pedagogicznej,nie
rzadziej ni¿ dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski
wynikaj¹ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia³alnoci Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum. Dokonuje oceny metod i form pracy nauczycieli, dostosowania realizowanych w szko³ach programów do potrzeb mo¿liwoci konkretnych uczniów
i nauczycieli oraz warunków, w jakich odbywa siê nauka.
7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale¿y:
1) zatwierdzanie planów pracy Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szko³ach,
4) ustalanie planów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach skrelenia z listy uczniów,
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoci:
1) organizacjê pracy Szko³y Podstawowej i Gimnazjum,
w tym tygodniowe rozk³ady zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespo³u Szkó³,
3) wnioski dyrektora o przyznaniu odznaczeñ, nagród
i innych wyró¿nieñ,
4) propozycje dyrektora Zespo³u Szkó³ w sprawach
przydzia³u nauczycielom zajêæ wynikaj¹cych z organizacji pracy Zespo³u Szkó³ w ramach:
a) wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo planowanych zajêæ dydaktycznych,
b) wychowawczych i opiekuñczych.
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9. Dyrektor Zespo³u Szkó³ wstrzymuje wy,konanie
uchwa³, o których mowa w ust. 6 jeli s¹ niezgodne z
przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwa³ dyrektor niezw³ocznie powiadamia organ prowadz¹cy Zespó³ Szkó³,
10. Rada Pedagogiczna mo¿e wystêpowaæ z wnioskiem
do organu prowadz¹cego Zespó³ Szkó³ o odwo³anie
z funkcji dyrektora lub do dyrektora  o odwo³anie
nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
11. W przypadkach okrelonych w pkt 10 organ prowadz¹cy Zespó³ Szkó³ lub dyrektor s¹ zobowi¹zani przeprowadziæ postêpowanie wyjaniaj¹ce w ci¹gu 14 dni
od dnia otrzymania uchwa³y Rady Pedagogicznej.
12. Uchwa³y Rady Pedagogicznej s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci,co najmniej 2/3
jej cz³onków.
13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej dzia³alnoci. Zebrania Rady Pedagogicznej s¹ protoko³owane.
14. Nauczyciele s¹ zobowi¹zani do nie ujawniania sprawa poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mog¹ naruszaæ dobro osobiste uczniów lub
rodziców, nauczycieli i innych pracowników.

3.

4.

§ 12
W szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ s¹
powo³ane Rady Rodziców i Samorz¹dy Uczniowskie. Ich
kompetencje okrelaj¹ statuty szkó³.
§ 13
1. Organy Zespo³u Szkó³ maj¹ mo¿noæ swobodnego
dzia³ania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji okrelonych ustaw¹ o owiacie.
2. Zainteresowani nauczyciele ucz¹cy w Zespole Szkó³
mog¹ wzi¹æ udzia³ w zebraniu ogólnym Samorz¹du
Uczniowskiego(Szko³y Podstawowej i Gimnazjum).
3. Zasady wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kszta³cenia dzieci realizowane s¹
poprzez:
 zapoznanie z planem pracy wychowawcy klasowego na zebraniach klasowych,
 zaznajomienie rodziców z regulaminem oceniania,klasyfikacji i promowania uczniów,
 organizowanie spotkañ z rodzicami w ramach tzw.
otwartej szko³y,
 udzielanie informacji doranych w miarê potrzeb,
 organizowanie lekcji otwartych dla rodziców,
 sk³adanie indywidualnych wizyt nauczycieli w domach rodziców uczniów,
 rodzice maj¹ prawo do wyra¿enia opinii na temat
pracy szko³y organowi sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny nad Zespo³em Szkó³.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

ROZDZIA£ IV
Organizacja Zespo³u Szkó³
§ 14
1. Terminy rozpoczêcia roku szkolnego, przerw wi¹tecznych, ferii zimowych i letnich okrelaj¹ przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.
2. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania
i opieki nad uczniami w danym roku szkolnym okrela
arkusz organizacji Zespo³u Szkó³ opracowany przez dyrektora do dnia 15 maja ka¿dego roku, na podstawie
przyjêtego przez radê pedagogiczn¹ planu nauczania

11.
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oraz w zale¿noci od posiadanych rodków finansowych. Organ prowadz¹cy szko³ê na podstawie wniosku dyrektora szko³y zatwierdza iloæ i liczebnoæ oddzia³ów,podzia³ na grupy oraz iloæ nadobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych do dnia 30 maja danego
roku po zatwierdzeniu przez Kuratorium Owiaty.
Arkusz organizacyjny szkó³ zawiera: liczbê pracowników Zespo³u Szkó³,³¹cznie z liczb¹ stanowisk kierowniczych, ogóln¹ liczbê zajêæ edukacyjnych,finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy szko³ê.
Sposób organizowania sta³ych, obowi¹zkowych
i nadobowi¹zkowych zajêæ okrelaj¹ tygodniowe rozk³ady zajêæ, oddzielnie dla szkó³ podstawowej i gimnazjum, ustalone przez dyrektora szko³y na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z
uwzglêdnieniem higieny pracy umys³owej.
Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Zespo³u Szkó³
jest oddzia³. Podzia³ na grupy jest obowi¹zkowy na
zajêciach z jêzyków obcych i informatyki w oddzia³ach licz¹cych powy¿ej 24 uczniów oraz podczas æwiczeñ, w tym laboratoryjnych, w oddzia³ach licz¹cych
powy¿ej 30 uczniów.
W przypadku oddzia³ów licz¹cych odpowiednio mniej
ni¿ 24 uczniów lub mniej ni¿ 30 uczniów, podzia³y na
grupy na zajêciach mo¿na dokonywaæ za zgod¹ organu prowadz¹cego szko³ê.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klasach I-III(nauczanie zintegrowane),czas zajêæ ustala nauczyciel,
wed³ug w³asnych potrzeb(od 30 do 60 minut) zachowuj¹c ogólny tygodniowy czas obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
Dla uczniów gimnazjum, którzy ukoñczyli klasê I nie
rokuj¹ ukoñczenia gimnazjum w normalnym trybie,
mo¿na organizowaæ klasy przysposabiaj¹ce do pracy zawodowej.
Biblioteka jest placówk¹, z której korzystaj¹ uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum, nauczyciele
i pracownicy szkó³.
Ksiêgozbiór biblioteki sk³ada siê z rozdzielonych ksiêgozbiorów:
1) ksiêgozbiór dla uczniów Szko³y Podstawowej
2) ksiêgozbiór dla uczniów Gimnazjum
Wypo¿yczanie ksi¹¿ek dla uczniów poszczególnych
szkó³ odbywa siê zgodnie z wewnêtrznym regulaminem biblioteki.
Celem dzia³ania biblioteki i nauczyciela bibliotekarza
jest:
1) gromadzenie i opracowanie ksiêgozbioru,
2) wypo¿yczanie ksi¹¿ek czytelnikom do czytania w
domu lub czytelni, wypo¿yczanie ksi¹¿ek do wykorzystania na lekcji,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum,
4) rozwijanie zainteresowañ czytelniczych, propagowanie nowoci wydawniczych,
5) organizowanie konkursów czytelniczych,apeli i wystawek przedstawiaj¹cych znaczenie ksi¹¿ki i jej rolê
w ¿yciu cz³owieka.
Szczegó³owe zasady organizacji biblioteki okrela regulamin.
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§ 15
W zespole Szkó³ zatrudnieni s¹ nauczyciele, pracownicy administracji i obs³ugi.
§ 16
1. W przypadku potrzeb wynikaj¹cych z organizacji pracy Zespo³u Szkó³, dyrektor mo¿e w ramach posiadanych rodków finansowych utworzyæ dodatkowe stanowisko, za zgod¹ organu prowadz¹cego.
2. W zespole szkó³, który liczy co najmniej 12 oddzia³ów
tworzy siê stanowisko wicedyrektora
§ 17
Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ i opiekuñcz¹. Jest odpowiedzialny za wyniki swojej
pracy i bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece
uczniów.
§ 18
1. Nauczyciel:
1) realizuje proces kszta³cenia,wychowania i opieki w
powierzonych mu klasach i zespo³ach uczniów zgodnie z programem i planem pracy Zespo³u Szkó³,
2) wzbogaca w³asny warsztat pracy przedmiotowej
i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizacjê do
organów kierowniczych Zespo³u Szkó³, uzupe³nia
kwalifikacje do pracy w zreformowanej szkole,
3) informuje rodziców, wychowawcê klasy i dyrektora
Zespo³u Szkó³ o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
4) udziela pomocy uczniom w przezwyciê¿aniu trudnoci i niepowodzeñ szkolnych,
5) systematycznie ocenia wiadomoci i umiejêtnoci
uczniów,uwiadamia im stopieñ opanowania wiedzy, stosuje przyjêty system oceniania wewn¹trz klasowego,
6) ocenia osi¹gniêcia swoich uczniów i decyduje o ocenie ródrocznej i koñcowo rocznej zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,stanowi¹cym za³¹cznik do Statutów szkó³ wchodz¹cych w Sk³ad Zespo³u,
7) odpowiada za poziom wyników nauczania ze swego przedmiotu lub bloku edukacyjnego,
8) decyduje o wyborze programu i metod nauczania,
rodków dydaktycznych, w tym podrêczników sporód dopuszczonych do u¿ytku,
9) wnioskuje w sprawie nagród, wyró¿nieñ oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
10) odpowiada za bezpieczeñstwo uczniów podczas zajêæ i w czasie dy¿urów na przerwach oraz podczas
zajêæ pozalekcyjnych i poza szkolnych, gdy przydzielono mu grupê uczniów pod opiekê.
2. Nauczyciel  wychowawca:
1) organizuje proces wychowania w zespole, tworzy
warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich
sfer osobowoci ucznia, oddzia³ywania wychowawcze dopasowuje odpowiednio do potrzeb ¿ycia wychowanków.
2) wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w klasie,organizuje indywidualn¹ opiekê nad uczniami z trudnociami w nauce,
3) systematycznie wspó³pracuje z rodzicami w sprawach dotycz¹cych trudnoci wychowawczych i trudnoci w nauce. Wspólnie w rodzicami organizuje

wewnêtrzne ¿ycie zespo³u klasowego, w³¹cza ich do
pracy wychowawczej i organizatorsko-opiekuñczej.
4) prowadzi dokumentacjê wychowawcy klasowego(dzienniki, arkusze ocen, wiadectwa szkolne, w klasach I-III sporz¹dza ocenê opisow¹)
5) dla zapewnienia ca³oci pracy wychowawcy i jej skutecznoci opiekuje siê oddzia³em w danym etapie edukacji.
§ 19
1. Do Zespo³u Szkó³ uczêszczaj¹ uczniowie zamieszkali
w obrêbie szko³y.
2. Do klasy pierwszej szko³y podstawowej przyjmowane
s¹ dzieci,które w danym roku kalendarzowym koñcz¹
7 lat i nie odroczono im obowi¹zku szkolnego a tak¿e
dzieci, w stosunku do których wyra¿ono zgodê na wczeniejsze przyjêcie do szko³y.
3. Dziecko jest zapisane do klasy pierwszej szko³y podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
§ 20
Do szko³y podstawowej przyjmuje siê:
1) z urzêdu dzieci zamieszka³e w obwodzie szko³y,
2) na probê rodziców (prawnych opiekunów)-dzieci zamieszka³e poza obwodem szko³y, jeli w odpowiedniej klasie s¹ wolne miejsca.
§ 21
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje siê:
1) z urzêdu -absolwentów szkó³ podstawowych zamieszka³ych w obwodzie gimnazjum,
2) na probê rodziców(prawnych opiekunów)-absolwentów szkó³ podstawowych zamieszka³ych poza
obwodem gimnazjum,w przypadku gdy gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku wiêkszej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listê przyjêtych ustala siê na podstawie kryteriów ustalonych przez dyrektora Zespo³u Szkó³
w uzgodnieniu z Rad¹ Pedagogiczn¹, uwzglêdniaj¹c
oceny i inne osi¹gniêcia ucznia wymienione na wiadectwie szko³y podstawowej.
3. Kryteria,o których mowa w ust. 2 podaje siê do wiadomoci kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora Zespo³u Szkó³.
§ 22
1. Prawa i obowi¹zki ucznia,rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwo³ania siê od
kar okrela szczegó³owo regulamin Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
2. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do zdobywania wiedzy i umiejêtnoci we w³aciwie zorganizowanym procesie edukacji:
1) etap I: klasy I-III.edukacja podstawowa  kszta³cenie zintegrowane,
2) etap II: klasy IV-VI, edukacja podstawowa  kszta³cenie blokowe
3) Gimnazjum-szko³a wype³nia swoje zadania organizuj¹c edukacjê w ramach przyjêtego programu wychowawczego i przedmiotów.
§ 23
1. Uczeñ ma prawo:
1) uczestniczyæ w zajêciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
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2) reprezentowaæ szko³ê w konkursach przedmiotowych, przegl¹dach artystycznych, zawodach sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejêtnociami,
3) do szczegó³owego poznania przyjêtego przez szko³y(szko³ê podstawow¹ i gimnazjum)systemu oceniania wewn¹trz szkolnego i oceniania zewnêtrznego,
4) do bie¿¹cej informacji dotycz¹cej stopnia opanowania wiadomoci i umiejêtnoci
5) do powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem
o terminie zakresie i kryteriach oceniania pisemnych
sprawdzianów wiadomoci.
2. Za rzeteln¹ naukê i pracê, wzorow¹ postawê, dzia³alnoæ na rzecz klasy, szko³y i rodowiska, aktywnoæ
i odwagê uczeñ jest nagradzany:
1) pochwa³¹ wychowawcy wobec klasy,
2) pochwa³¹ dyrektora Zespo³u Szkó³ na apelu szkolnym,
3) wyró¿nieniem ustalonym przez Radê Pedagogiczn¹
3. Uczeñ przebywaj¹cy w szkole ma zapewnione warunki bezpieczeñstwa,ochrony przed przemoc¹, uzale¿nieniami demoralizacj¹ oraz innymi przejawami patologii
spo³ecznej.
§ 24
1. Uczeñ ma obowi¹zek:
1) cile przestrzegaæ Regulaminu Szko³y,
2) wykorzystywaæ w pe³ni czas przeznaczony na naukê, systematycznie przygotowywaæ siê do zajêæ
szkolnych,
3) kulturalnie zachowywaæ siê w szkole i poza szko³¹,
przestrzegaæ przyjêtych w regulaminie zasad odnoszenia siê do nauczycieli, pracowników szko³y i kolegów, przestrzegaæ uzgodnionego zakresu swobód,
dbaæ o bezpieczeñstwo i zdrowie w³asne i kolegów,
w czasie przerw unikaæ niebezpiecznych zabaw, stosowaæ siê do poleceñ i uwag nauczycieli i pracowników szko³y,
4) postêpowaæ zgodnie z dobrem szkolnej spo³ecznoci, dbaæ o honor i tradycje szko³y troszczyæ siê o
mienie szko³y i jej estetyczny wygl¹d,
2. Uczeñ nie pali nie pije alkoholu, nie u¿ywa narkotyków
i innych rodków odurzaj¹cych, przestrzega zasad zdrowego stylu ¿ycia.
3. Za przekroczenie regulaminu szko³y uczeñ mo¿e byæ
ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy wobec klasy,
2) upomnieniem lub nagan¹ dyrektora Zespo³u Szkó³
na apelu,
3) zawieszeniem w prawach uczestnictwa w zajêciach
pozalekcyjnych,
4) przeniesieniem do równoleg³ej klasy,
5) przeniesieniem do innej szko³y podstawowej lub innego gimnazjum po uzyskaniu zgody dyrektora danej szko³y.
Od na³o¿onej kary mo¿na odwo³aæ siê w terminie 7
dni do dyrektora Zespo³u Szkó³ za porednictwem
samorz¹du uczniowskiego, rodziców lub osobicie.Dyrektor szko³y udziela uczniowi odpowiedzi
dotycz¹cej odwo³ania w ci¹gu 7 dni Stosowane kary
nie mog¹ naruszaæ nietykalnoci i godnoci osobistej ucznia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe

1. Zespó³ Szkó³ u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Zespó³ Szkó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jej sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê zespo³u.
3. Na wiadectwach i innych dokumentach wydanych
przez szko³y wchodz¹ce w sk³ad zespo³u podaje siê
nazwê szko³y; wiadectwa opatruje siê pieczêci¹ urzêdow¹
4. Zespó³ szkó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê
szkoln¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym rzeczowym wykazem akt i przepisami archiwalnymi.
5. Zespó³ Szkó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespo³u Szkó³ trac¹ moc postanowienia zawarte w statutach po³¹czonych szkó³.
7. Zespó³ Szkó³ mo¿e posiadaæ w³asny sztandar,hymn,
imiê szko³y oraz ceremonia³ szkolny
8. Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem oraz statutami szkó³, wchodz¹cymi w sk³ad Zespo³u Szkó³,reguluje ustawa o systemie owiaty oraz wydane do niej
przepisy wykonawcze.
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UCHWA£A Nr XLV/253/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie aktu za³o¿ycielskiego Gimnazjum w Korzybiu i Zespo³u Szkó³ w Korzybiu.
Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 1, art. 62 ust. 1 i 3, art. 58
ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó¿n. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó¿n. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje
§1
Z dniem 1.09.2002 tworzy siê Gimnazjum w Korzybiu,
zwane dalej szko³¹ z siedzib¹ w Korzybiu ul. Dworcowa 6.
§2
Obwód Szko³y obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Korzybie, Barwino, Gocieradz.
§3
Ogranizacjê Szko³y okrela Statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
§4
Z dniem 1 wrzenia 2002 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³ w
Korzybiu, zwany dalej Zespo³em z siedzib¹ w Korzybiu
ul. Dworcowa 6.
§5
W sk³ad Zespo³u wchodz¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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a) Szko³a Podstawowa w Korzybiu,
b) Gimnazjum w Korzybiu.
§6
Obwód Zespo³u obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci:
Korzybie, Barwino, Gocieradz.
§7
Mieniem Zespo³u jest mienie dotychczas znajduj¹ce
siê w u¿ytkowaniu Szko³y Podstawowej w Korzybiu.
§8
Ogranizacjê Zespo³u okrela Statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLV/253/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.
Statut Gimnazjum w Korzybiu
ROZDZIA£ I
NAZWA, TYP SZKO£Y, CELE i ZADANIA
§1
1. Szko³a nosi nazwê: GIMNAZJUM W KORZYBIU.
2. Siedziba szko³y mieci siê w KORZYBIU UL. DWORCOWA 6  pow. s³upski, woj. pomorskie.
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Korzybie, Barwino, Gocieradz
3. Gimnazjum nadaje imiê organ prowadz¹cy na wniosek rady szko³y lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego.
4. Gimnazjum jest jednostk¹ bud¿etow¹.
5. Gimnazjum u¿ywa pieczêci z zachowaniem obowi¹zuj¹cych w tym wzglêdzie przepisów.
6. Gimnazjum ma charakter ogólnokszta³c¹cy i jest szko³¹ publiczn¹ z polskim jêzykiem wyk³adowym.
7. Czas trwania cyklu kszta³cenia wynosi 3 lata. Struktura
organizacyjna gimnazjum obejmuje klasy I-III.
8. Nauka w gimnazjum jest obowi¹zkowa i powszechnie
dostêpna.
§2
1. Organem prowadz¹cym gimnazjum jest GMINA KÊPICE.
2. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Kurator Owiaty w Gdañsku.
§3
Owiata Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne do-

bro ca³ego spo³eczeñstwa: kieruje siê zasadami zawartymi w konstytucji RP, a tak¿e wskazaniami zawartymi w
Powszechnej Deklaracji Prawa Cz³owieka, Miêdzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. Nauczanie i wychowanie,
respektuj¹c chrzecijañski system wartoci za podstawê
przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania okrelone w ustawie o systemie owiaty z dnia 07 wrzenia 1991(t.j.
Dz. U. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz obowi¹zuj¹cych przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególnoci:
 Rozwija u dzieci poczucie odpowiedzialnoci, mi³oci do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartoci kultury Europy i wiata.
 Przygotowuje dzieci do wype³niania obowi¹zków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnoci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwoci
i wolnoci.
 W oparciu o programy nauczania przygotowuje
uczniów w zakresie wiedzy ogólnokszta³c¹cej, motywuj¹c ich do kontynuacji nauki w szko³ach ponad
gimnazjalnych.
 Wspomaga wychowawcz¹ rolê rodziny.
 Umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ i zdolnoci
uczniów.
 Zapewnia opiekê uczniom szczególnie uzdolnionym
poprzez umo¿liwianie im realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukoñczenia szko³y
w skróconym czasie.
 Zapewnia utrzymanie zdrowotnych warunków ¿ycia
pracy uczniów i nauczycieli.
 Kszta³tuje w³aciwe postawy wobec problemów rodowiska naturalnego.
 Umo¿liwia uczniom podtrzymanie poczucia to¿samoci narodowej, etnicznej i religijnej.
 Sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb oraz mo¿liwoci szko³y.
 Udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej
oraz materialnej w ramach posiadanych rodków.
§4
1. Gimnazjum wype³nia swoje cele i zadania w procesie
lekcyjnym i pozalekcyjnym we wspó³pracy z organizacjami uczniowskimi i rodzicami oraz innymi czynnikami rodowiska wychowawczego.
2. Szczegó³owe zasady wewn¹trzszkolnego Systemu
Oceniania ustala rada pedagogiczna w porozumieniu
z rad¹ rodziców, o ile zosta³y powo³ane, i z samorz¹dem uczniowskim w sprawie kryteriów oceny zachowania.
3. Rada pedagogiczna uchwala Program Wychowawczy
Gimnazjum po zasiêgniêciu opinii rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego.
4. W gimnazjum mog¹ byæ organizowane oddzia³y sportowe po uzyskaniu zgody organu prowadz¹cego. Rekrutacja do klas sportowych odbywa siê z zachowaniem zasady powszechnej dostêpnoci.
5. Dzia³alnoæ innowacyjna i eksperymentalna odbywa
siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadz¹cym
organizuje dodatkowe zajêcia dla uczniów z uwzglêdnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowañ oraz
wyrównania szans i wspierania rozwoju m³odzie¿y.
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7. Obowi¹zkiem szko³y jest zapoznanie rodziców z programami nauczania i wychowania, zasadami oceniania i promowania na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego.
ROZDZIA£ 2
ORGANY SZKO£Y I ICH KOMPETENCJE
§5
Organami szko³y s¹:
 dyrektor szko³y,
 rada pedagogiczna,
 rada rodziców,
 samorz¹d uczniowski.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Regulamin samorz¹du nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem gimnazjum.
§ 10
1. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuñcze gimnazjum mog¹ byæ wspierane przez organ przedstawicielski jakim jest rada rodziców. Rada pracuje w oparciu o regulamin rady.
2. Regulamin rady nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem
gimnazjum.
§ 11

§6
1. Gimnazjum kieruje dyrektor szko³y.
2. Dyrektor szko³y kieruje dzia³alnoci¹ dydaktyczno-wychowawcz¹ szko³y oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
3. Jest przewodnicz¹cym rady pedagogicznej.
4. Sprwauje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
5. Realizuje uchwa³y rady pedagogicznej i rady rodziców podjête w ramach ich kompetencji.
6. Sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki
harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
7. Wystêpuje z wnioskami po zasiêgniêciu opinii rady
pedagogicznej, rady pedagogicznej oraz zwi¹zków zawodowych w sprawach odznaczeñ, nagród i innych
wyró¿nieñ dla nauczycieli i pozosta³ych pracowników
szko³y.
8. Jest kierownikiem zak³adu pracy dla nauczycieli i pracowników nie bêd¹cych nauczycielami, których zatrudnia i zwalnia.
9. Wspó³pracuje z rad¹ rodziców, rad¹ pedagogiczn¹,
rodzicami i samorz¹dem uczniowskim.
10. Dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym szko³y i ponosi odpowiedzialnoæ za prawid³owe ich wykorzystanie.
11. Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej ni¿ dwa
razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikaj¹ce ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia³alnoci szko³y.
§7
1. Dyrektor gimnazjum mo¿e tworzyæ stanowiska kierownicze-za zgod¹ organu prowadz¹cego szko³ê, zgodnie
z odrêbnymi przepisami MEN (rozporz¹dzenie MEN z
15.02.99).
2. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddzia³ów tworzy
siê stanowisko wicedyrektora.
§8
1. Rada pedagogiczna to kolegialny organ szko³y w zakresie realizacji jej statutowych zadañ. Szczegó³ow¹ organizacjê i zakres dzia³ania okrela regulamin rady.
2. Regulamin rady nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem
szko³y.
§9
1. Samorz¹d uczniowski, tworz¹ wszyscy uczniowie gimnazjum.
2. Organizacjê samorz¹du uczniowskiego okrela regulamin samorz¹du.

1. W Gimnazjum mo¿e istnieæ organ wspomagaj¹cy dyrektora w kierowaniu prac¹ szko³y zwany zespo³em kierowniczym.
2. Deczycjê o utworzeniu zespo³u kierowniczego podejmuje dyrektor szko³y po zasiêgnieciu opinii rady pedagogicznej.
3. Posiadzenia zespo³u kierowniczego s¹ protoko³owane.
§ 12
Zasady wspó³dzia³ania organów gimnazjum oraz sposób rozwi¹zywania sporów miêdzy nimi.
1. Ka¿dy organ gimnazjum ma mo¿liwoæ swobodnego dzia³ania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji okrelonych w ustawie i szczegó³owo w regulaminie.
2. Organy gimnazjum maj¹ mo¿liwoæ rozwi¹zywania
sytuacji konfliktowych wewn¹trz szko³y.
3. Zapewniona jest bie¿¹ca wymiana informacji pomiêdzy organami gimnazjum o podejmowanych i planowanych dzia³aniach lub decyzjach.
4. Zasady wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kszta³cenia dzieci realizowane
s¹ poprzez:
 opiniowanie dokumentacji szkolnej,
 organizowanie spotkañ z rodzicami w ramach tzw.
otwartej szko³y,
 udzielanie informacji doranych w miarê potrzeb,
 organizowanie lekcji otwartych dla rodziców,
 sk³adanie indywidualnych wizyt nauczycieli w domach rodzinnych uczniów,
 rodzice maj¹ prawo do wyra¿enia opinii na temat
pracy szko³y organowi sprawuj¹cymi nadzór pedagogiczny nad Zespo³em Szkó³,
 stworzenie systemu informacji.
ROZDZIA£ 3
ORGANIZACJA SZKO£Y
§ 13
1. Rok szkolny rozpoczyna siê 1 wrzenia ka¿dego roku,
a koñczy 31 sierpnia nastêpnego roku.
2. Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktycznowychowawczych, przerw wi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okrelaj¹ odrêbne przepisy dotycz¹ce
organizacji roku szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli siê na dwa semestry.
4. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacji szko³y opracowany przez dyrektora szko³y do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku na nastêpny rok szkolny na podstawie ramowego planu nauczania. Arkusz
organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadz¹-
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cy szko³ê do dnia 30 maja danego roku.,po pozytywnie zaopiniowanym przez Kuratorium Owiaty.
Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ gimnazjum jest
oddzia³ z³o¿ony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz¹ siê przedmiotów obowi¹zkowych okrelonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów
dla danej klasy, dopuszczonych do u¿ytku szkolnego.
Gimnazjum mo¿e prowadziæ oddzia³y przysposabiaj¹ce do pracy dla uczniów którzy po rocznym uczêszczaniu do gimnazjum i ukoñczeniu 15 r. ¿ycia nie rokuj¹ ukoñczenia gimnazjum w normalnym trybie.
W gimnazjum mog¹ byæ tworzone oddzia³y dla mniejszoci narodowych wg zasad okrelonych odrêbnymi przepisami w tym zakresie.
Organizacjê obowi¹zkowych i nieobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okrela tygodniowy rozk³ad zajêæ ustalony przez dyrektora szko³y
z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
Podstawowymi formami dzia³alnoci dydaktycznowychowawczej szko³y, s¹:
 obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne,
 zajêcia pozalekcyjne nadobowi¹zkowe,
 zajêcia wyrównawcze,
 nauczanie indywidualne.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza siê prowadzenie zajêæ edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj¹c
ogólny tygodniowy ustalony w tygodniowym rozk³adzie zajêæ.
Zajêcia edukacyjne i opiekuñcze organizowane s¹ w
piêciodniowym tygodniu pracy.
Zajêcia opiekuñcze i wychowawcze mog¹ odbywaæ
siê równie¿ w dni wolne od zajêæ dydaktycznych. Zajêcia w te dni odbywaj¹ siê za zgod¹ dyrektora szko³y.
Podzia³ na grupy jest obowi¹zkowy na zajêciach z jêzyków obcych i informatyki w oddzia³ach licz¹cych
pow. 24 uczniów oraz podczas æwiczeñ, w tym laboratoryjnych, w oddzia³ach licz¹cych pow. 30 uczniów.
W przypadku oddzia³ów licz¹cych odpowiednio mniej
ni¿ 24 uczniów lub mniej ni¿ 30 uczniów, podzia³u na
grupy na zajêciach, o których mowa w ust. 13, mo¿na dokonywaæ za zgod¹ organu prowadz¹cego szko³ê.
Zajêcia z wychowania fizycznego prowadzone s¹ w
grupach licz¹cych od 12 do 26 uczniów.
Proces dydaktyczno-wychowawczy mo¿e przebiegaæ
poza szko³¹ w zorganizowanej formie np. wycieczki,
biwaki, zajêcia terenowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, spotkania kulturalne itp. Zajêcia te mog¹
odbywaæ siê poza systemie klasowo-lekcyjnym.
Szko³a mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych
kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miêdzy dyrektorem szko³y za jego zgod¹  poszczególnymi nauczycielami a zak³adem kszta³cenia lub szko³¹ wy¿sz¹.
§ 14

1. Dla uczniów, którzy musz¹ d³u¿ej przebywaæ w gimna-

zjum ze wzglêdu dojazd do szko³y, dzia³a wietlica szkolna.
2. wietlica jest form¹ dzia³alnoci opiekuñczo-wychowawczej szko³y i pracuje wed³ug regulaminu wietlicy.
§ 15
1. Uczniowie korzystaj¹ z biblioteki Szko³y. Mog¹ z niej
korzystaæ równie¿ nauczyciele i inni pracownicy szko³y.
2. Biblioteka szkolna s³u¿y do realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów zadañ dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wród rodziców.
3. Organizacjê biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza okrela regulamin biblioteki.
§ 16
1. Do realizacji zadañ statutowych gimnazjum, zapewnia
siê mo¿liwoæ korzystania z:
 pomieszczeñ do nauki z niezbêdnym wyposa¿eniem,
 pomieszczeñ administracyjno-gospodarczych,
 szatni,
 sali gimnastycznej,
 biblioteki,
 wietlicy,
 archiwum,
 boiska szkolnego.
ROZDZIA£ 4
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO£Y
§ 17
1. W szkole zatrudnia siê nauczycieli oraz pracowników
administracyjnych i pracowników obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników
o których mowa w ust. 1 okrelaj¹ odrêbne przepisy
(Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy).
§ 18
Zakres zadañ, uprawnieñ i odpowiedzialnoci nauczyciela.
1. Nauczyciel organizuje i prowadzi pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ i opiekuñcz¹, jest odpowiedzialny za jego przebieg, poziom i wyniki oraz bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece uczniów  nie
mo¿e opuciæ zespo³u uczniowskiego, je¿eli wczeniej nie zapewni³ zastêpstwa lub nie zg³osi³ dyrektorowi swojej nieobecnoci.
2. Formalny podzia³ przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad ko³ami, zespo³ami, organizacjami i pracowniami reguluje na pocz¹tku roku szkolnego arkusz organizacji szko³y i wykaz zadañ dodatkowych.
3. Nauczyciel realizuje program kszta³cenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach
i zespo³ach, osi¹gaj¹c w stopniu optymalnym cele
ustalone w programach i w planie pracy szko³y.
4. Wzbogaca w³asny warsztat pracy przedmiotowej
i wychowawczej.Wnioskuje o jego wzbogacenie lub
modernizacjê do dyrektora szko³y.
5. Wspiera swoj¹ postaw¹ i dzia³aniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolnoci i zainteresowania.
6. Udziela pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ
szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia.
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7. Nauczyciel ma obowi¹zek bezstronnie i obiektywnie
oceniaæ uczniów oraz sprawiedliwie ich traktowaæ.
Szczegó³owe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów okrela Wewn¹trz szkolny System
Oceniania i Rozporz¹dzenie MEN.
8. Ma obowi¹zek doskonalenia umiejêtnoci dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej
m.in. przez udzia³ w ró¿nych formach doskonalenia
zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagaj¹ce szko³ê.
9. Informuje uczniów, rodziców, wychowawcê klasy dyrektora i radê pedagogiczn¹ o wynikach dydaktyczno-wychowawczych.
10. Prowadzi prawid³owo ca³¹ dokumentacjê pedagogiczn¹ przedmiotu lub ko³a zainteresowañ.
11. Decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podrêczników i rodków dydaktycznych w
nauczaniu swojego przedmiotu.
12. Decyduje o ocenie bie¿¹cej, okresowej i rocznej postêpów swoich uczniów,zgodnie z przedmiotowym
systemem oceniania.
13. Decyduje o ocenie z zachowania swoich uczniów,
zgodnie z kryteriami zachowania.
14. Ma prawo wnioskowaæ w sprawie nagród i wyró¿nieñ oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
15. Jeli prowadzi ko³o zainteresowañ lub zespó³-decyduje o treci programu ko³a lub zespo³u.
16. Odpowiada s³u¿bowo przed dyrektorem szko³y i Kuratorem za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespo³ach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich dzia³a.
17. Odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzêtów oraz
rodków dydaktycznych mu przydzielonych.
18. Odpowiada s³u¿bowo przed w³adzami szko³y, ewentualnie cywilnie lub karnie za ra¿¹ce uchybienia w pracy, które odprowadzi³y do wypadku wród uczniów
lub zniszczenia mienia szko³y.
§ 19
1. Do kierowania prac¹ wychowawcz¹ poszczególnych
klas dyrektor wyznacza sporód nauczycieli,wychowawców, którzy powinni wspó³pracowaæ z nauczycielami przedmiotów,pedagogiem szkolnym, innymi pracownikami oraz rodzicami.
2. Nauczyciel-wychowawca sprawuje opiekê wychowawcz¹ nad uczniami, a w szczególnoci:
 programuje i organizuje proces wychowania w zespole,
 tworzy warunki rozwoju uczniów, przygotowania do
¿ycia w zespole, rodzinie, spo³eczeñstwie,
 rozwi¹zuje ewentualne konflikty w zespole, a tak¿e
miedzy wychowankami a spo³ecznoci¹ szko³y.
 inspiruje i wspomaga dzia³ania zespo³owe uczniów,
3. Wychowawca otacza indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego
wychowanka.
4. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami
ró¿ne formy ¿ycia spo³ecznego, rozwijaj¹ce jednostki
i integruj¹ce zespó³ uczniowski ustala treæ i formê zajêæ tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
5. Wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie
uzgadniaj¹c z nim i koordynuj¹c ich dzia³ania wychowawcze wobec ogó³u uczniów, a tak¿e w obecnych,
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którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów z trudnociami jak i uzdolnionych).
Wspó³dzia³a z rodzicami w ich dzia³aniach wychowawczych wobec dzieci.
W³¹cza rodziców w sprawy ¿ycia klasy i szko³y.
Wspó³pracuje z pedagogiem szkolnym, poradni¹ psychologiczno-pedagogiczn¹, pielêgniark¹ szkoln¹ i innymi specjalistami wiadcz¹cymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnoci, tak¿e zdrowotnych oraz zainteresowañ i szczególnych uzdolnieñ uczniów. Organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szko³y
okrelaj¹ przepisy w sprawie zasad udzielania
uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
cile wspó³pracuj¹ z rodzicami wychowanków,z klasow¹ rad¹ rodziców,informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kszta³cenia i wychowania,w³¹cza rodziców w programowe i organizacje sprawy klasowe.
Prowadzi dokumentacjê klasy i ka¿dego ucznia.
Ustala ocenê z zachowania swoich wychowanków
wed³ug zasad okrelonych przez szkolny regulamin
ocen zachowania.
Odpowiada s³u¿bowo przed dyrektorem szko³y za
osi¹ganie celów wychowania w swojej klasie.
Odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków bêd¹cych w trudnej
sytuacji szkolnej, materialnej czy spo³eczno-wychowawczej.
§ 20

1. Szko³a zatrudnia pedagoga.
2. Pedagog szkolny wspó³pracuje z Poradni¹ Pedagogiczno-Psychologiczn¹ oraz s³u¿y pomoc¹ wychowawcom klas w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych.
3. Dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
4. Dokonuje analizy frekwencji szkolnej.
5. Udziela pomocy w wyborze zawodu przez uczniów.
6. Rozpoznaje warunki ¿ycia dzieci i spêdzania wolnego czasu. Propaguje zorganizowane formy zajêæ pozalekcyjnych. Wspó³pracuje w tym zakresie z organizacjami m³odzie¿owymi.
7. Organizuje pomoc w wyrównywaniu braków i wiadomoci;korekcji edukacji i terapii. Organizuje ró¿ne
formy terapii likwiduj¹cej objawy niedostosowania
spo³ecznego.
8. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej udziela uczniom pomocy w niepowodzeniach szkolnych, porad w rozwi¹zywaniu konfliktów
rodzinnych,konfliktów miêdzy rówienikami.
9. W zakresie pomocy materialnej organizuje pomoc poprzez Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej, PCK,TPD
itp.
10. Wnioskuje o bezp³atne do¿ywianie,kierowanie spraw
do s¹du wspó³pracuje z placówkami opieki ca³kowitej.
11. Opracowuje roczny plan pracy uwzglêdniaj¹cy mo¿liwoæ ³atwego kontaktu z uczniami i rodzicami,
wspó³pracê ze rodowiskiem, organizacjami spo³ecznymi.
12. Prowadzi odpowiedni¹ dzia³alnoæ jak: dziennik, ewidencja uczniów defektywnych.
§ 21
1. Prowadzenie spraw kancelaryjnych,administracyjno 
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gospodarczych, dba³oæ o w³aciwy stan higienicznosanitarny oraz konserwacje sprzêtu i dokonywanie
drobnych napraw powierza siê pracownikowi obs³ugi.
2. Szczegó³owy zakres obowi¹zków na poszczególnych
stanowiskach okrela dyrektor szko³y.
ROZDZIA£ 5
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
ORAZ ICH PRAWA I OBOWI¥ZKI
§ 22
Gimnazjum przyjmuje z urzêdu absolwentów szkó³
podstawowych zamieszka³ych w obwodzie szko³y; na
probê rodziców (prawnych opiekunów),dzieci zamieszka³ych poza obwodem gimnazjum je¿eli w oddziale s¹
wolne miejsca.
§ 23
1. Uczeñ ma prawo:
a) do poszanowania godnoci w³asnej w sprawach
osobistych, rodzinnych i kole¿eñskich,
b) jawnie wyra¿aæ opinie dotycz¹ce ¿ycia w szkole oraz
uzyskaæ wyjanienia i odpowiedzi,
c) uczestniczenia w organizowaniu ¿ycia szko³y w ramach samorz¹du szkolnego i innych organizacji dzia³aj¹cych na terenie szko³y,
d) zg³aszaæ propozycje sk³adu osobowego rady
uczniów w porozumieniu z samorz¹dem klasowym
i wychowawc¹ klasy,
e) przejawiaæ w³asn¹ aktywnoæ w zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoci,
f) uczestniczenia w ko³ach zainteresowañ, zajêciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych za wiedz¹ i zgod¹ wychowawcy, korzystaæ bezp³atnie z pomieszczeñ szko³y, urz¹dzeñ i wyposa¿enia pod nadzorem i opiek¹
nauczyciela.
g) reprezentowania szko³y w konkursach,zawodach
sportowych i imprezach zgodnie ze swoimi umiejêtnociami i mo¿liwociami.,
h) do jawnej i bie¿¹cej oceny stanu wiedzy i umiejêtnoci z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z
zachowania w szkole i poza ni¹,
i) do uzyskania szczegó³owych informacji z wyprzedzeniem 7 dni o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów umiejêtnoci(w tygodniu mog¹ odbyæ siê dwa sprawdziany) oraz zwrotu ocenianych
prac najpóniej w ci¹gu dwóch tygodni od daty napisania,
j) poznaæ na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej
rady pedagogicznej przewidywane oceny z przedmiotów i zachowania, a na miesi¹c przedwidzieæ o
stopniu niedostatecznym,
k) odwo³aæ siê od wystawionej oceny bezporednio
do nauczyciela lub pisemnie z³o¿yæ wniosek do dyrektora szko³y o egzamin sprawdzaj¹cy  nie póniej ni¿ na tydzieñ przed zakoñczeniem zajêæ dydaktycznych w danym semestrze,
l) zwrócenia siê o dodatkow¹ pomoc do nauczyciela
i kolegów w przypadku trudnoci w opanowaniu
materia³u nauczania i powtórnego w uzgodnionym
terminie sprawdzenia i oceny wiedzy oraz umiejêtnoci,
³) do wolnych od prac domowych (z wyj¹tkiem czyta-
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nia lektur i nadrobienia zaleg³oci powsta³ych z winy
ucznia),ferii i przerw wi¹tecznych,
m) do odpoczynku w przerwach miedzy lekcyjnych,
n) korzystania z pomocy socjalnej typu zapomogi losowe, dofinansowanie do¿ywiania opieki zdrowotnej,
o) przekazania wychowawcy klasy dyrektorowi szko³y
lub nauczycielowi swoich problemów osobistych
i oczekiwania od nich pomocy,
p) uczestniczenia w wycieczkach, biwakach i imprezach
szkolnych na ogólnie przyjêtych zasadach,
r) do opieki lekarskiej i pielêgniarskiej,
s) zgodnie z ¿yczeniem rodziców mo¿e uczestniczyæ w
lekcjach religii i etyki,
t) absolwent szko³y ma prawo do ubiegania siê o przyjêcie do szko³y ponadgimnazjalnej.
2. Uczeñ ma obowi¹zki:
a) punktualnie i regularnie uczêszczaæ na lekcje i inne
zajêcia szkolne, w pierwszym dniu po nieobecnoci
lub najbli¿szej godzinie wychowawczej dostarczyæ
wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie,
b) pilnie i systematycznie uczyæ siê oraz pog³êbiaæ
swoje wiadomoci i umiejêtnoci, korzystaæ z ksiêgozbioru biblioteki szkolnej,
c) zachowaæ podczas zajêæ szkolnych ciszê w sali lekcyjnej i na korytarzu,
d) szanowaæ i dbaæ o zeszyty, przybory, ksi¹¿ki, sprzêt
i pomoce naukowe oraz wykorzystywaæ je zgodnie
z przeznaczeniem,
e) stosowaæ siê do wymogów szkó³ dotycz¹cych stroju uczniowskiego: galowego-bia³a bluzka lub koszula, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
f) dbaæ o honor i tradycje szko³y wspó³tworzyæ jej autorytet,
g) dbaæ o piêkno mowy ojczystej,
h) przestrzegaæ przyjêtych form kulturalnego zachowania w szkole, poza ni¹ byæ uprzejmym, uczciwym,
prawdomównym i rzetelnie wywi¹zywaæ siê ze
wszystkich zadañ,
i) okazywaæ szacunek rodzicom (opiekunom), nauczycielom innym pracownikom szkó³ osobom doros³ym
i kolegom
j) byæ kole¿eñskim i uczynnym otaczaæ opiek¹ m³odszych kolegów, stawaæ w obronie krzywdzonych,
przeciwstawiaæ siê wszystkim przejawom wulgarnoci i brutalnoci,
k) podporz¹dkowaæ siê zarz¹dzeniom i zaleceniom dyrektora szko³y, rady pedagogicznej, rady rodziców,
nauczycieli i wychowawców oraz uchwa³om samorz¹du szkolnego i klasowego,
l) szanowaæ pracê w³asn¹, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szko³y,
³) troszczyæ siê o mienie szko³y, jej estetyczny wygl¹d,
dbaæ o porz¹dek w szkole oraz jej otoczeniu, chroniæ przyrodê,
m) naprawiæ lub odkupiæ zniszczony umylnie sprzêt z
wyposa¿enia szko³y,
n) czynnie uczestniczyæ w pracach spo³ecznych podejmowanych przez samorz¹d szkolny lub klasowy,
o) dbaæ o zdrowie w³asne i kolegów, przestrzegaæ zasad czystoci i higieny osobistej oraz korzystaæ w
sposób w³aciwy z urz¹dzeñ sanitarno-higienicznych,
p) nie paliæ tytoniu, nie u¿ywaæ rodków szkodliwych
dla zdrowia.
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§ 24

1. Nagrody.
Uczeñ otrzymuje za:
 rzeteln¹ i sumienn¹ naukê,
 wzorow¹ postawê,
 udzia³ w pracach spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz
szko³y i rodowiska
 udzia³ w pracach samorz¹du szkolnego i innych organizacjach dzia³aj¹cych na terenie szko³y
 osi¹gniêcia w konkursach, zawodach i przegl¹dach
2. Nagrody dzielimy na:zespo³owe i indywidualne.
3. Nagrody zespo³owe to:
a) pochwa³a,wyró¿nienie danej klasy lub grupy udzielone przez dyrektora szko³y na apelu,
b) dyplom dla reprezentacji klasy czy szko³y za udzia³
w konkursach miêdzyklasowych, miedzyszkolnych
lub zawodach sportowych,
c) puchar przechodni dyrektora szko³y dla klasy
4. Nagrody indywidualne to:
a) pochwa³a wychowawcy klasy wobec kolegów,
b) pochwa³a dyrektora szko³y na apelu,
c) wiadectwo z wyró¿nieniem,
d) dyplom lub list pochwalny
e) nagroda ksi¹¿kowa
f) nagroda rzeczowa lub dofinansowanie np. wycieczki szkolnej itp.
§ 25
1. Kary.
Uczeñ za nieprzestrzeganie regulaminu szko³y mo¿e
otrzymaæ nastêpuj¹ce kary:
a) upomnienie przez wychowawcê klasy,
b) upomnienie przez dyrektora szko³y,
c) nagana udzielona przez wychowawcê klasy lub dyrektora szko³y przed klas¹ lub forum szko³y,
d) nagana udzielona w obecnoci rodziców,
e) zawieszenie w prawach reprezentowania szko³y na
zewn¹trz
f) przeniesienie do równoleg³ej klasy na wniosek wychowawcy lub dyrektora szko³y po zatwierdzeniu
przez radê pedagogiczn¹,
g) przeniesienie do innej szko³y po uzyskaniu zgody dyrektora szko³y do której ma byæ przyjêty i Kuratorium Owiaty, po zatwierdzeniu przez radê pedagogiczn¹.
2. Uczeñ ma prawo odwo³ania siê od kary wymierzonej:
a) przez nauczyciela lub wychowawcê do dyrektora
szko³y,
b) przez dyrektora lub radê pedagogiczn¹ do Kuratorium Owiaty
3. Dyrektor Szko³y przeprowadza postêpowanie wyjaniaj¹ce, którego wynik przedstawia uczniowi i jego rodzicom(prawnym opiekunom) wraz z informacj¹ o uchyleniu b¹d podtrzymaniu kary.
4. Wykonanie kary mo¿e byæ zawieszone na okrelony
czas je¿eli uczeñ uzyska porêczenie zespo³u klasowego lub samorz¹du szkolnego.
§ 26
1. Rodzice ucznia który podlega obowi¹zkowi szkolnemu
zobowi¹zani s¹ do dope³nienia czynnoci zwi¹zanych
ze zg³oszeniem dziecka do gimnazjum.
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ROZDZIA£ 6
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 27

1. Gimnazjum mo¿e posiadaæ w³asny sztandar, god³o oraz
ceremonia³ szko³y.
§ 28
1. Gimnazjum u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gimnazjum posiada i prowadzi rejestr pieczêci urzêdowych.
3. Gimnazjum posiada i przechowuje dokumenty zgodnie z odpowiednimi przepisami.
§ 29
1. Gimnazjum gromadzi rodki na rachunku bankowym.
Podstaw¹ gospodarki finansowej jest plan wydatków
na dany rok bud¿ety Za prawid³ow¹ realizacjê gospodarki finansowej odpowiedzialny jest dyrektor szko³y.
2. Zasady prowadzenia przez szko³ê gospodarki finansowej i materia³owej okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 30
1. Dyrektor szko³y zapewnia mo¿liwoæ zapoznania siê
ze Statutem wszystkim cz³onkom spo³ecznoci szkolnej.
2. Uchwa³ê w sprawie zmiany statutu podejmuje rada
pedagogiczna przedstawiaj¹c go do uchwalenia radzie
rodziców.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLV/253/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 maja 2002 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ W KORZYBIU
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Zespó³ Szkó³ zwany w dalszej czêci statutu Zespo³em Szkó³ tworz¹:
1) Szko³a Podstawowa w Korzybiu,
2) Gimnazjum w Korzybiu.
2. Nauka w Szkole Podstawowej trwa 6 lat, natomiast w
Gimnazjum 3 lata.
3. Zespó³ Szkó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹.
§2
1. Nazwa Zespo³u Szkó³ jest u¿ywana w pe³nym brzmieniu: Zespó³ Szkó³ w Korzybiu
2. Nazwa szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ sk³ada siê z nazwy zespo³u i nazwy tej szko³y.
Na pieczêciach i stemplach mo¿e byæ u¿ywany czytelny skrót nazwy w nastêpuj¹cym brzmieniu:
ZS Gimnazjum w Korzybiu
ZS Szko³a Podstawowa w Korzybiu
§3
Siedzib¹ Zespo³u Szkó³ jest miejscowoæ Korzybie
ul. Dworcowa 6.
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§4
Organem prowadz¹cym Zespó³ Szkó³ jest gmina Kêpice.
ROZDZIA£ II
Cele i zadania Zespo³u Szkó³
§5
1. Zespó³ Szkó³ realizuje zadania okrelone w ustawie o
systemie owiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególnoci:
1) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoci niezbêdnych do uzyskania wiadectwa ukoñczenia szkó³
tworz¹cych Zespó³ Szkó³,
2) umo¿liwia absolwentom dokonanie wiadomego
wyboru dalszego kierunku kszta³cenia,
3) kszta³tuje rodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zasad okrelonych w ustawie o
systemie owiaty, stosownie do warunków Zespo³u
Szkó³ i wieku uczniów,
4) sprawuje opiekê nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb oraz mo¿liwoci Zespo³u Szkó³.
2. Zadania okrelone w ust. 1 oraz wynikaj¹ce z ustawy,
a tak¿e z wydanych na tej podstawie aktów wykonawczych realizowane s¹ poprzez:
1) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
2) organizowanie opieki nad uczniami niepe³nosprawnymi uczêszczaj¹cymi do Zespo³u Szkó³,
3) umo¿liwianie rozwijania zainteresowañ uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania
oraz ukoñczenia danej szko³y tworz¹cej Zespó³ w
skróconym czasie.
§6
1. Zespó³ Szkó³ sprawuje opiekê nad uczniami przebywaj¹cymi na terenie Zespo³u podczas zajêæ obowi¹zkowych,nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych.
2. Opiekê nad uczniami powierza siê nauczycielom poszczególnych przedmiotów prowadz¹cych zajêcia,nauczycielom dy¿uruj¹cym i pracownikom obs³ugi.
§7
1. Za bezpieczeñstwo uczniów podczas zajêæ poza terenem Zespo³u Szkó³ w trakcie wycieczek organizowanych przez szko³ê wchodz¹c¹ w sk³ad Zespo³u odpowiada nauczyciel prowadz¹cy wycieczkê.
2. Szczegó³owe zasady sprawowania opieki na uczniami
okrelaj¹ regulaminy wycieczek, a tak¿e regulaminy korzystania z pracowni i sal gimnastycznych.
ROZDZIA£ III
Organy szko³y i ich kompetencje
§8
Organami Zespo³u Szkó³ s¹:
1) Dyrektor Zespo³u Szkó³,
2) Rada Pedagogiczna Zespo³u Szkó³.
§9
1. Stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ powierza organ
prowadz¹cy.
2. Kandydata na stanowisko dyrektora Szkó³ wy³ania siê
w drodze konkursu.

3. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadz¹cy
okrela regulamin konkursu oraz powo³uje komisjê konkursow¹.
§ 10
1. Dyrektor Zespo³u Szkó³ w szczególnoci:
1) kieruje dzia³alnoci¹ Zespo³u Szkó³ i reprezentuje go
na zewn¹trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia³ania pro zdrowotne,
4) realizuje uchwa³y rad rodziców oraz rady pedagogicznej podjête w ramach ich kompetencji stanowi¹cych,
5) dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym Zespo³u Szkó³ zaopiniowanym przez Radê Pedagogiczn¹ i ponosi odpowiedzialnoæ za ich prawid³owe wykorzystanie,
6) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych,
7) wspó³dzia³a ze szko³ami wy¿szymi oraz zak³adami
kszta³cenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
2. Dyrektor Zespo³u Szkó³ jest kierownikiem zak³adu pracy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w Zespole.
3. Dyrektor Zespo³u w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje z Rad¹ Pedagogiczn¹, Radami Rodziców i Samorz¹dami Uczniowskimi Szkó³.
4. Obs³ugê finansow¹ Zespo³u Szkó³ prowadzi Biuro Obs³ugi Szkó³ Urzêdu Miasta i Gminy Kêpice.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materia³owej okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 11
1. W sk³ad Rady Pedagogicznej wchodz¹ wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkó³. W zebraniach Rady
Pedagogicznej mog¹ tak¿e braæ udzia³ z g³osem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodnicz¹cego za zgod¹ lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
2. Przewodnicz¹cycm Rady Pedagogicznej jest dyrektor
Zespo³u Szkó³.
3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej s¹ organizowane przed rozpoczêciem ka¿dego roku szkolnego, w ka¿dym okresie(semestrze) w zwi¹zku z zatwierdzeniem
wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakoñczeniu rocznych zajêæ szkolnych oraz w miarê bie¿¹cych potrzeb.
Zebrania mog¹ byæ organizowane z inicjatywy przewodnicz¹cego, organu prowadz¹cego szko³ê, albo co
najmniej 1/3 cz³onków Rady Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna mo¿e obradowaæ oddzielnie w
zespo³ach(dla Szko³y Podstawowej i Gimnazjum) dla
omówienia spraw dotycz¹cych jednej z placówek.
Uchwa³y podjête w zespo³ach podlegaj¹ zatwierdzeniu na posiedzeniach plenarnych.
5. Przewodnicz¹cy prowadzi i przygotowuje zebrania
Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz³onków o terminie i porz¹dku zebrania zgodnie z regulaminem.
6. Dyrektor Zespo³u przedstawia radzie pedagogicznej,
nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnio-
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ski wynikaj¹ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia³alnoci Szko³y Podstawowej i Gimnazjum. Dokonuje oceny metod i form
pracy nauczycieli, dostosowania realizowanych w
szko³ach programów do potrzeb mo¿liwoci konkretnych uczniów i nauczycieli oraz warunków, w jakich
odbywa siê nauka.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale¿y:
1) zatwierdzanie planów pracy Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szko³ach,
4) ustalanie planów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwa³ w sprawach skrelenia z listy uczniów.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoci:
1) organizacjê pracy Szko³y Podstawowej i Gimnazjum, w tym tygodniowe rozk³ady zajêæ lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespo³u Szkó³,
3) wnioski dyrektora o przyznaniu odznaczeñ, nagród
i innych wyró¿nieñ,
4) propozycje dyrektora Zespo³u Szkó³ w sprawach
przydzia³u nauczycielom zajêæ wynikaj¹cych z organizacji pracy Zespo³u Szkó³ w ramach:
a) wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
planowanych zajêæ dydaktycznych
b) wychowawczych i opiekuñczych
Dyrektor Zespo³u Szkó³ wstrzymuje wykonanie
uchwa³, o których mowa w ust. 6 jeli s¹ niezgodne z
przepisami.O wstrzymaniu wykonania uchwa³ dyrektor niezw³ocznie powiadamia organ prowadz¹cy Zespó³ Szkó³,
Rada Pedagogiczna mo¿e wystêpowaæ z wnioskiem
do organu prowadz¹cego Zespó³ Szkó³ o odwo³anie
z funkcji dyrektora lub do dyrektora  o odwo³anie
nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
W przypadkach okrelonych w pkt 10 organ prowadz¹cy Zespó³ Szkó³ lub dyrektor s¹ zobowi¹zani przeprowadziæ postêpowanie wyjaniaj¹ce w ci¹gu 14 dni
od dnia otrzymania uchwa³y Rady Pedagogicznej.
Uchwa³y Rady Pedagogicznej s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci,co najmniej 2/3
jej cz³onków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej dzia³alnoci. Zebrania Rady Pedagogicznej s¹ protoko³owane.
Nauczyciele s¹ zobowi¹zani do nie ujawniania sprawa poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mog¹ naruszaæ dobro osobiste uczniów lub
rodziców, nauczycieli i innych pracowników.
§ 12

W szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ s¹
powo³ane Rady Rodziców i Samorz¹dy Uczniowskie. Ich
kompetencje okrelaj¹ statuty szkó³.
§ 13
1. Organy Zespo³u Szkó³ maj¹ mo¿noæ swobodnego
dzia³ania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji okrelonych ustaw¹ o owiacie.
2. Zainteresowani nauczyciele ucz¹cy w Zespole Szkó³
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mog¹ wzi¹æ udzia³ w zebraniu ogólnym Samorz¹du
Uczniowskiego(Szko³y Podstawowej i Gimnazjum).
3. Zasady wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kszta³cenia dzieci realizowane s¹
poprzez:
 zapoznanie z planem pracy wychowawcy klasowego na zebraniach klasowych,
 zaznajomienie rodziców z regulaminem oceniania,
klasyfikacji i promowania uczniów,
 organizowanie spotkañ z rodzicami w ramach tzw.
otwartej szko³y,
 udzielanie informacji doranych w miarê potrzeb,
 organizowanie lekcji otwartych dla rodziców,
 sk³adanie indywidualnych wizyt nauczycieli w domach rodziców uczniów,
 rodzice maj¹ prawo do wyra¿enia opinii na temat
pracy szko³y organowi sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny nad Zespo³em Szkó³.
ROZDZIA£ IV
Organizacja Zespo³u Szkó³
§ 14
1. Terminy rozpoczêcia roku szkolnego, przerw wi¹tecznych, ferii zimowych i letnich okrelaj¹ przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.
2. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania
i opieki nad uczniami w danym roku szkolnym okrela
arkusz organizacji Zespo³u Szkó³ opracowany przez dyrektora do dnia 15 maja ka¿dego roku, na podstawie
przyjêtego przez radê pedagogiczn¹ planu nauczania
oraz w zale¿noci od posiadanych rodków finansowych. Organ prowadz¹cy szko³ê na podstawie wniosku dyrektora szko³y zatwierdza iloæ i liczebnoæ oddzia³ów,podzia³ na grupy oraz iloæ nadobowi¹zkowych
zajêæ dydaktycznych do dnia 30 maja danego roku po
zatwierdzeniu przez Kuratorium Owiaty.
Arkusz organizacyjny szkó³ zawiera: liczbê pracowników Zespo³u Szkó³,³¹cznie z liczb¹ stanowisk kierowniczych, ogóln¹ liczbê zajêæ edukacyjnych,finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy szko³ê.
3. Sposób organizowania sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ okrelaj¹ tygodniowe rozk³ady
zajêæ, oddzielnie dla szkó³ podstawowej i gimnazjum,
ustalone przez dyrektora szko³y na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzglêdnieniem
higieny pracy umys³owej.
4. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Zespo³u Szkó³
jest oddzia³. Podzia³ na grupy jest obowi¹zkowy na zajêciach z jêzyków obcych i informatyki w oddzia³ach
licz¹cych powy¿ej 24 uczniów oraz podczas æwiczeñ,
w tym laboratoryjnych, w oddzia³ach licz¹cych powy¿ej 30 uczniów.
W przypadku oddzia³ów licz¹cych odpowiednio mniej
ni¿ 24 uczniów lub mniej ni¿ 30 uczniów, podzia³y na
grupy na zajêciach mo¿na dokonywaæ za zgod¹ organu prowadz¹cego szko³ê.
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klasach I-III(nauczanie zintegrowane),czas zajêæ ustala nauczyciel, wed³ug
w³asnych potrzeb(od 30 do 60 minut) zachowuj¹c ogólny tygodniowy czas obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
6. Dla uczniów gimnazjum, którzy ukoñczyli klasê I nie
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rokuj¹ ukoñczenia gimnazjum w normalnym trybie,
mo¿na organizowaæ klasy przysposabiaj¹ce do pracy zawodowej.
Biblioteka jest placówk¹, z której korzystaj¹ uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum, nauczyciele
i pracownicy szkó³.
Ksiêgozbiór biblioteki sk³ada siê z rozdzielonych ksiêgozbiorów:
1) ksiêgozbiór dla uczniów Szko³y Podstawowej,
2) ksiêgozbiór dla uczniów Gimnazjum.
Wypo¿yczanie ksi¹¿ek dla uczniów poszczególnych
szkó³ odbywa siê zgodnie z wewnêtrznym regulaminem biblioteki.
Celem dzia³ania biblioteki i nauczyciela bibliotekarza
jest:
1) gromadzenie i opracowanie ksiêgozbioru,
2) wypo¿yczanie ksi¹¿ek czytelnikom do czytania w
domu lub czytelni, wypo¿yczanie ksi¹¿ek do wykorzystania na lekcji,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum,
4) rozwijanie zainteresowañ czytelniczych, propagowanie nowoci wydawniczych,
5) organizowanie konkursów czytelniczych,apeli i wystawek przedstawiaj¹cych znaczenie ksi¹¿ki i jej rolê
w ¿yciu cz³owieka.
Szczegó³owe zasady organizacji biblioteki okrela regulamin.
§ 15

W zespole Szkó³ zatrudnieni s¹ nauczyciele, pracownicy administracji i obs³ugi.
§ 16
1. W przypadku potrzeb wynikaj¹cych z organizacji pracy Zespo³u Szkó³, dyrektor mo¿e w ramach posiadanych rodków finansowych utworzyæ dodatkowe stanowisko,za zgod¹ organu prowadz¹cego.
2. W zespole szkó³, który liczy co najmniej 12 oddzia³ów
tworzy siê stanowisko wicedyrektora.
§ 17
Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ i opiekuñcz¹. Jest odpowiedzialny za wyniki swojej
pracy i bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece
uczniów.
§ 18
1. Nauczyciel:
1) realizuje proces kszta³cenia,wychowania i opieki w
powierzonych mu klasach i zespo³ach uczniów zgodnie z programem i planem pracy Zespo³u Szkó³,
2) wzbogaca w³asny warsztat pracy przedmiotowej
i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizacjê do
organów kierowniczych Zespo³u Szkó³, uzupe³nia
kwalifikacje do pracy w zreformowanej szkole,
3) informuje rodziców, wychowawcê klasy i dyrektora
Zespo³u Szkó³ o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
4) udziela pomocy uczniom w przezwyciê¿aniu trudnoci i niepowodzeñ szkolnych,
5) systematycznie ocenia wiadomoci i umiejêtnoci
uczniów, uwiadamia im stopieñ opanowania wie-

dzy, stosuje przyjêty system oceniania wewn¹trz
klasowego,
6) ocenia osi¹gniêcia swoich uczniów i decyduje o
ocenie ródrocznej i koñcowo rocznej zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania, stanowi¹cym za³¹cznik do Statutów szkó³
wchodz¹cych w Sk³ad Zespo³u,
7) odpowiada za poziom wyników nauczania ze swego przedmiotu lub bloku edukacyjnego,
8) decyduje o wyborze programu i metod nauczania,
rodków dydaktycznych, w tym podrêczników sporód dopuszczonych do u¿ytku,
9) wnioskuje w sprawie nagród, wyró¿nieñ oraz kar
regulaminowych dla swoich uczniów,
10) odpowiada za bezpieczeñstwo uczniów podczas zajêæ i w czasie dy¿urów na przerwach oraz podczas
zajêæ pozalekcyjnych i poza szkolnych, gdy przydzielono mu grupê uczniów pod opiekê.
2. Nauczyciel-wychowawca:
1) organizuje proces wychowania w zespole, tworzy
warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich
sfer osobowoci ucznia, oddzia³ywania wychowawcze dopasowuje odpowiednio do potrzeb ¿ycia wychowanków,
2) wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w klasie,organizuje indywidualn¹ opiekê nad uczniami z trudnociami w nauce,
3) systematycznie wspó³pracuje z rodzicami w sprawach dotycz¹cych trudnoci wychowawczych i trudnoci w nauce. Wspólnie w rodzicami organizuje
wewnêtrzne ¿ycie zespo³u klasowego, w³¹cza ich do
pracy wychowawczej i organizatorsko-opiekuñczej,
4) prowadzi dokumentacjê wychowawcy klasowego
(dzienniki, arkusze ocen, wiadectwa szkolne, w klasach I-III sporz¹dza ocenê opisow¹),
5) dla zapewnienia ca³oci pracy wychowawcy i jej skutecznoci opiekuje siê oddzia³em w danym etapie
edukacji.
§ 19
1. Do Zespo³u Szkó³ uczêszczaj¹ uczniowie zamieszkali
w obrêbie szko³y.
2. Do klasy pierwszej szko³y podstawowej przyjmowane
s¹ dzieci, które w danym roku kalendarzowym koñcz¹
7 lat i nie odroczono im obowi¹zku szkolnego a tak¿e
dzieci, w stosunku do których wyra¿ono zgodê na wczeniejsze przyjêcie do szko³y.
3. Dziecko jest zapisane do klasy pierwszej szko³y podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
§ 20
Do szko³y podstawowej przyjmuje siê:
1) z urzêdu dzieci zamieszka³e w obwodzie szko³y,
2) na probê rodziców (prawnych opiekunów)-dzieci zamieszka³e poza obwodem szko³y, jeli w odpowiedniej klasie s¹ wolne miejsca.
§ 21
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje siê:
1) z urzêdu  absolwentów szkó³ podstawowych zamieszka³ych w obwodzie gimnazjum,
2) na probê rodziców (prawnych opiekunów)  absolwentów szkó³ podstawowych zamieszka³ych poza
obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami.
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2. W przypadku wiêkszej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listê przyjêtych ustala siê na podstawie kryteriów ustalonych przez dyrektora Zespo³u Szkó³
w uzgodnieniu z Rad¹ Pedagogiczn¹, uwzglêdniaj¹c
oceny i inne osi¹gniêcia ucznia wymienione na wiadectwie szko³y podstawowej.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 podaje siê do wiadomoci kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora Zespo³u Szkó³.
§ 22
1. Prawa i obowi¹zki ucznia,rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwo³ania siê od
kar okrela szczegó³owo regulamin Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
2. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do zdobywania wiedzy i umiejêtnoci we w³aciwie zorganizowanym procesie edukacji:
1) etap I: klasy I-III. edukacja podstawowa  kszta³cenie zintegrowane,
2) etap II: klasy IV-VI, edukacja podstawowa  kszta³cenie blokowe,
3) Gimnazjum  szko³a wype³nia swoje zadania organizuj¹c edukacjê w ramach przyjêtego programu wychowawczego i przedmiotów.
§ 23
1. Uczeñ ma prawo:
1) uczestniczyæ w zajêciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
2) reprezentowaæ szko³ê w konkursach przedmiotowych, przegl¹dach artystycznych, zawodach sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejêtnociami,
3) do szczegó³owego poznania przyjêtego przez szko³y(szko³ê podstawow¹ i gimnazjum)systemu oceniania wewn¹trz szkolnego i oceniania zewnêtrznego,
4) do bie¿¹cej informacji dotycz¹cej stopnia opanowania wiadomoci i umiejêtnoci
5) do powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem
o terminie zakresie i kryteriach oceniania pisemnych
sprawdzianów wiadomoci.
2. Za rzeteln¹ naukê i pracê, wzorow¹ postawê, dzia³alnoæ na rzecz klasy, szko³y i rodowiska, aktywnoæ
i odwagê uczeñ jest nagradzany:
1) pochwa³¹ wychowawcy wobec klasy,
2) pochwa³¹ dyrektora Zespo³u Szkó³ na apelu szkolnym,
3) wyró¿nieniem ustalonym przez Radê Pedagogiczn¹.
3. Uczeñ przebywaj¹cy w szkole ma zapewnione warunki bezpieczeñstwa,ochrony przed przemoc¹, uzale¿nieniami demoralizacj¹ oraz innymi przejawami patologii
spo³ecznej.
§ 24
1. Uczeñ ma obowi¹zek:
1) cile przestrzegaæ Regulaminu Szko³y,
2) wykorzystywaæ w pe³ni czas przeznaczony na naukê, systematycznie przygotowywaæ siê do zajêæ
szkolnych,
3) kulturalnie zachowywaæ siê w szkole i poza szko³¹,
przestrzegaæ przyjêtych w regulaminie zasad odnoszenia siê do nauczycieli, pracowników szko³y i kolegów, przestrzegaæ uzgodnionego zakresu swobód,
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dbaæ o bezpieczeñstwo i zdrowie w³asne i kolegów,
w czasie przerw unikaæ niebezpiecznych zabaw, stosowaæ siê do poleceñ i uwag nauczycieli i pracowników szko³y,
4) postêpowaæ zgodnie z dobrem szkolnej spo³ecznoci, dbaæ o honor i tradycje szko³y troszczyæ siê o
mienie szko³y i jej estetyczny wygl¹d,
2. Uczeñ nie pali nie pije alkoholu, nie u¿ywa narkotyków
i innych rodków odurzaj¹cych, przestrzega zasad zdrowego stylu ¿ycia.
3. Za przekroczenie regulaminu szko³y uczeñ mo¿e byæ
ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy wobec klasy,
2) upomnieniem lub nagan¹ dyrektora Zespo³u Szkó³
na apelu,
3) zawieszeniem w prawach uczestnictwa w zajêciach
pozalekcyjnych,
4) przeniesieniem do równoleg³ej klasy,
5) przeniesieniem do innej szko³y podstawowej lub innego gimnazjum po uzyskaniu zgody dyrektora danej szko³y.
Od na³o¿onej kary mo¿na odwo³aæ siê w terminie 7
dni do dyrektora Zespo³u Szkó³ za porednictwem
samorz¹du uczniowskiego, rodziców lub osobicie.Dyrektor szko³y udziela uczniowi odpowiedzi
dotycz¹cej odwo³ania w ci¹gu 7 dni Stosowane kary
nie mog¹ naruszaæ nietykalnoci i godnoci osobistej ucznia.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
1. Zespó³ Szkó³ u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Zespó³ Szkó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jej sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê zespo³u.
3. Na wiadectwach i innych dokumentach wydanych
przez szko³y wchodz¹ce w sk³ad zespo³u podaje siê
nazwê szko³y; wiadectwa opatruje siê pieczêci¹ urzêdow¹.
4. Zespó³ szkó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê
szkoln¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym rzeczowym wykazem akt i przepisami archiwalnymi.
5. Zespó³ Szkó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespo³u Szkó³ trac¹ moc postanowienia zawarte w statutach po³¹czonych szkó³.
7. Zespó³ Szkó³ mo¿e posiadaæ w³asny sztandar, hymn,
imiê szko³y oraz ceremonia³ szkolny.
8. Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem oraz statutami szkó³, wchodz¹cymi w sk³ad Zespo³u Szkó³,reguluje ustawa o systemie owiaty oraz wydane do niej
przepisy wykonawcze.
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UCHWA£A Nr XXXVIII/249/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Kolbudy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
19 900 000 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wed³ug wa¿niejszych
róde³ i dzia³ów klasyfikacji stanowi za³¹cznik nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
22 069 027 z³.
w tym:
a) dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zak³ady Komunikacji:
na pokrycie ró¿nicy pomiêdzy przychodami a wydatkami  984 570 z³,
na pokrycie kosztów przewozów szkolnych  200 000 z³.
Do rozliczenia dotacji przyjmuje siê kalkulacyjn¹
stawkê równ¹ 3 z³ za 1 km
b) dotacja przedmiotowa dla policji na zatrudnienie obs³ugi administracyjnej  6 000 z³,
c) dotacja przedmiotowa dla stra¿y granicznej na zakup paliwa  5 000 z³,
d) dotacja celowa dla WZOSP na zakup sprzêtu ratowniczego dla OSP  15 000 z³,
e) dotacja podmiotowa dla tworzonej niepublicznej
szko³y muzycznej  30 000 z³,
f) dotacja celowa dla orodka wsparcia Caritas w £apinie  60 000 z³,
g) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  biblioteki  60 000 z³,
h) wydatki zwi¹zane z uczestnictwem gminy w Zwi¹zku Gmin Dorzecza Raduni  15 000 z³,
i) odszkodowania za przejête z mocy prawa grunty pod
drogami  100 000 z³,
j) wydatki na finansowanie inwestycji  5 365 000 z³,
k) wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych
 147 400 z³.
2. Szczegó³owy podzia³ wydatków wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji, z wyodrêbnieniem:
a) wydatków bie¿¹cych, w tym w szczególnoci:
 wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ,
 dotacji,
 wydatków na obs³ugê d³ugu gminy,
b) wydatków maj¹tkowych stanowi za³¹cznik nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
3. Szczegó³owe zestawienie inwestycji stanowi za³¹cznik
nr 3* do niniejszej uchwa³y. Za³¹cznik ten jest jednoczenie wieloletnim programem inwestycyjny wraz
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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z okreleniem limitów wydatków w poszczególnych tytu³ach inwestycyjnych na rok bud¿etowy i kolejne dwa
lata.
§3
1. Ustala siê przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek w
wysokoci  1 224 600 z³.
2. Ustala siê rozchody z tytu³u sp³aty kredytu i po¿yczek
w wysokoci  686 840 z³
w tym:
z tytu³u kredytu w Banku Ochrony rodowiska 
187 790 z³.
z tytu³u po¿yczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska  199 050 z³,
z tytu³u po¿yczki w Narodowym Funduszu Ochrony
rodowiska  300 000 z³.
3. Deficyt bud¿etowy w wysokoci 2 169 027 z³ bêdzie
finansowany nadwy¿k¹ bud¿etow¹ z roku 2001 w wysokoci 245 161 z³ wolnymi rodkami z rozliczeñ po¿yczek z roku 2001 w wysokoci 1 386 106 z³ przychodami z tytu³u kredytów i po¿yczek, o których mowa w
punkcie 1.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska:
 przychody: 99 100 z³,
 wydatki: 601 500 z³.
Szczegó³owy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska stanowi za³¹cznik nr 4*
do niniejszej uchwa³y.
§5
1. W za³¹czniku nr 5* do niniejszej uchwa³y wyodrêbnia
siê kwoty dotacji i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ gminy.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do opracowania planu
finansowego zadañ z leconych z zakresu administracji
rz¹dowej w terminie 21 dni od dnia podjêcia niniejszej
uchwa³y.
§6
Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 135 000 z³.
§7
Tworzy siê rezerwy bud¿etowe w ³¹cznej wysokoci 
711 000 z³.
w tym:
 ogólna rezerwa bud¿etowa na wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 1% planowanych wydatków bud¿etu Gminy tj. 200 000 z³,
 rezerwê celow¹ do dyspozycji so³ectw zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do niniejszej uchwa³y w kwocie 161 000 z³,
 rezerwê celow¹ na wydatki zwi¹zane z owiat¹ 200 000 z³,
 rezerwê celow¹ na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie  150 000 z³.
§8
Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ zaci¹ganych przez
*) Za³¹czników Nr 4-6 nie publikuje siê.
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Zarz¹d w zakresie wydatków bie¿¹cych i remontów w
wysokoci do 200 000 z³  przypadaj¹cych do zap³aty z
dochodów w³asnych bud¿etu gminy w 2003 r.

poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz. 1149) Rada
Gminy Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:

§9

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci  5.994.256,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci  5.878.856,00:
a) wydatki bie¿¹ce  5.233.856,00
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 
2.929.355,00
 wydatki na obslugê d³ugu  89.000,00
b) wydatki maj¹tkowe  645.000,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do uchwaly.
3. Dochody i wydatki ustalone w ust. 1 i 2 obejmuja równie¿  476.015,00 realizacje zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami
zgodnie z zal¹cznikiem Nr 3* do uchwaly.
4. Ustala siê przychody na rok 2002 w kwocie  150.000,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do uchwa³y.
5. Ustala siê rozchody na rok 2002 w wysokoci 
265.400,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do uchwa³y.

1.

2.
3.
4.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
Dokonywania zmian planu wydatków w bud¿ecie Gminy w obrêbie dzia³u. Upowa¿nienie nie dotyczy zmian
paragrafu 6050 oraz zwiêkszania sumarycznych wydatków paragrafów 4010 w obrêbie dzia³u.
Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych
uprawnieñ do dokonywania zmian w ich planie wydatków.
Lokowania wolnych rodków bud¿etowych w wybranych przez siebie bankach.
Zaci¹gania kredytów krótkoterminowych w rachunku
bie¿¹cym na pokrycie bie¿¹cej p³ynnoci finansowej
do wysokoci 300 000 z³.
§ 10

Prognozy kwoty d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego:
a) £¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami:
raty kredytów i po¿yczek  686 840
odsetki  155 000
RAZEM: 841 840
co stanowi 4,3% planowanych dochodów gminy
(wielkoæ maksymalna do 15%)
b) £¹czna kwota d³ugu na koniec roku bud¿etowego:
pozosta³e do sp³aty kredyty i po¿yczki  1 967 436
planowane kredyty i po¿yczki  1 224 600
RAZEM: 3 192 036
co stanowi 16,0% planowanych dochodów gminy
(wielkoæ maksymalna do 60%)
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

2653
UCHWA£A Nr XXV/169/2001
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109, art. 110,
art. 116, art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r., Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,

§1

§2
Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci  115.400,00 przeznacza siê na sp³atê zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
§3
Ustala siê:
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 35.000.00,
 wydatki na realizacje zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
w wysokosci 35.000.00.
§4
Ustala siê limit wydatków w 2002 r. na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokoci 645.000,00 z³
zgodnie z zal¹cznikiem Nr 5* do uchwa³y.
§5
Przyjmuje siê wieloletnie programy inwestycyjne na
lata 2002- 2006 oraz ustala siê limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obejmuj¹ce lata 2002 
2006 realizowane przez Urzad Gminy Suchy D¹b
zgodnie z za³l¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.
§6
Ustala siê plan przychodów w kwocie 1.200,00 z i wydatków w kwocie 4.200,00 z³ Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³l¹cznikiem Nr 7* do uchwa³y.
§7
Tworzy sie rezerwê ogóln¹ wydatków bud¿etu gminy
w kwocie 8.788,00 z³.
§8
Przedstawia siê prognozê kwoty d³ugu Gminy Suchy
D¹b w okresie sp³aty tj. w latach 2002-2006, stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
*) Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.
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§9
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzialami i paragrafami w obrêbie dzialu,
2) zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 200.000,00 z³,
3) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty
100.000,00 z³.
§ 10
Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem podjecia i podlega
ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogloszeñ Urzêdu Gminy w Suchym Dêbie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

2654
UCHWA£A Nr XLIV/327/2002
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i oczyszczania cieków na obszarze miasta Krynica Morska.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i oczyszczania cieków, zwany dalej regulaminem, obowi¹zuj¹cym
na obszarze miasta Krynica Morska.
§2
Regulamin o którym mowa w § 1 obowi¹zuje od dnia
01 wrzenia 2002 r. i stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLIV/327/2002
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 29 sierpnia 2002 r.

Rozdzia³ II Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów
Rozdzia³ IV Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
Rozdzia³ V Obowi¹zki Odbiorcy
Rozdzia³ VI Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII Prawa Odbiorcy
Rozdzia³ VIII Prawa Przedsiêbiorstwa
Rozdzia³ IX Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê realizowanego przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej  Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ na terenie miasta Krynica
Morska na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarz¹d Miasta Krynica Morska.
2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej  Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu
i dostarczaniu wody.
3. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa, nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
4. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹
wodoci¹gow¹ w nieruchomoci Odbiorcy us³ug
wraz z zaworem za wodomierzem g³ównym,
b) wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym
przy³¹czu wodoci¹gowym.
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê na podstawie
zawartej umowy, zwanym dalej Odbiorc¹.
2. Przedsiêbiorstwem w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Krynicy Morskiej  Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Przedsiêbiorstwa i Odbiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I OCZYSZCZANIA CIEKÓW
PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO
WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI

Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy
o zaopatrzeniu w wodê i oczyszczaniu cieków, zawartej
miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.

Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ w Krynicy Morskiej

Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci

Spis treci:
Rozdzia³ I

Postanowienia ogólne

§4

§5
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych realizowa-
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ny i finansowany przez Przedsiêbiorstwo lub przez Odbiorcê jest nastêpuj¹cy:
a) Przedsiêbiorstwo zapewnia realizacje budowy i rozbudowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych, ustalonych przez
Miasto Krynica Morska w studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji,
b) Odbiorca zapewnia na w³asny koszt realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji
wodomierza g³ównego,
c) Przedsiêbiorstwo pokrywa koszty zainstalowania
i utrzymania wodomierza g³ównego.
§6
1. W przypadku, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Przedsiêbiorstwa, mog¹ oni wybudowaæ
na w³asny koszt, w porozumieniu z Przedsiêbiorstwem
i Miastem Krynica Morska urz¹dzenia wodoci¹gowe
niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Miastu Krynica Morska lub Przedsiêbiorstwu
na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§7
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowe nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych
warunków przy³¹czenia okrelonych przez Przedsiêbiorstwo, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§8
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do
korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Przedsiêbiorstwa wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Do wniosku Odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§9
1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki przy³¹cza i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 10

1. Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac
i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach
przy³¹czenia,
d) termin zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych
oraz przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego
przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 11
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorców, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzone przez strony w protokó³ach, których
wzory okrela Przedsiêbiorstwo.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z
odbiorcami us³ug
§ 12
1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i oczyszczanie
cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem.
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i oczyszczenie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów okrelonych w § 12 pkt 3 i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ podpisana z osob¹, która posiada
tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego,
do którego ma byæ dostarczana woda a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z
nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej o
uregulowanym b¹d nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego oraz lokatora Przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli ³¹cznie s¹
spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) ustalony jest sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zain-

Dziennik Urzêdowy
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stalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co wnioskodawca winien udokumentowaæ stosownymi zgodami lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach,
e) mo¿liwe jest odciêcie dop³ywu wody do lokalu bez
koniecznoci wejcia do niego.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym przypadku z Korzystaj¹cymi z lokali osobami, o
których mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy
nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§ 13
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoci jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za
wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 14
Umowa, o której mowa w § 13 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloæ i jakoæ wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 15
Zmiana Odbiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Odbiorcy.
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§ 16
Przedsiêbiorstwo zapewnia zdolnoæ posiadanych
urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody w
wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim cinieniem
oraz dostawy wody w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 17
1. Przedsiêbiorstwo zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê
posiadanej sieci Wodoci¹gowej.
2. Przedsiêbiorstwo informuje Zarz¹d Miasta Krynica
Morska o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia.
§ 18
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, Przedsiêbiorstwo zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i informuje Odbiorców o jego lokalizacji.

§ 19
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
§ 20
1. Przedsiêbiorstwo instaluje i utrzymuje u Odbiorcy wodomierz g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
§ 21
Przedsiêbiorstwo zawiadamia Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem,
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
§ 22
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu
w wodê i oczyszczaniu cieków inaczej, obowi¹zuj¹ wymagania w zakresie udzielania przez Przedsiêbiorstwo informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Odbiorcy nastêpuje
w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Odbiorcy
§ 23
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§ 24
1. Odbiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy
poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do nich osób nieuprawnionych,
a tak¿e w³aciwy stan sanitarny studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane.
2. Odbiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody wynik³e z
nie wywi¹zania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.
§ 25
Odbiorca natychmiast powiadamia Przedsiêbiorstwo
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego, w tym o zerwaniu plomby.
§ 26
Odbiorca powiadamia Przedsiêbiorstwo o zmianach
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parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹c¹ nieruchomoci i jej u¿ytkowników.
§ 27
Odbiorca powiadamia Przedsiêbiorstwo o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nej wody ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia z
ostatnich 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza a gdy nie jest to mo¿liwe na podstawie
redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku
ubieg³ego lub iloczynu rednio miesiêcznego zu¿ycia
wody w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy niesprawnoci
wodomierza.

§ 28

§ 35

Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i oczyszczanie cieków.

1. Iloæ oczyszczonych cieków ustala siê na podstawie
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ oczyszczonych cieków ustala siê jako równ¹ iloæ wody dostarczonej przez Przedsiêbiorstwo oraz pobranej z innych
róde³.

§ 29
Odbiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ wod¹
i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 30
Odbiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowaniu instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wewnêtrznej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) informowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody,
c) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci,
d) projektowania i wykonania instalacji wodoci¹gowej
zgodnie z Polsk¹ Norm¹.
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
§ 31

§ 36
W rozliczeniach iloci oczyszczanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przez Przedsiêbiorstwo i na koszt Odbiorcy.
§ 37
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 38
Przy rozliczeniach z Odbiorcami Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Miasta, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 39
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 40

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i za
oczyszczanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloæ dostarczanej wody.

1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i oczyszczanie cieków.

§ 32

§ 41

1. Iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z wodomierzy indywidualnych.

1. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Miasto Krynica Morska na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na
powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci miejskiej obci¹¿enie nastêpuje za iloæ zadeklarowan¹ przez Miasto Krynica
Morska w rozliczeniu rocznym.

§ 33
W przypadku braku wodomierza g³ównego iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okrelenia
przeciêtnych norm zu¿ycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
§ 34
W przypadku niesprawnoci wodomierza iloæ pobra-

Rozdzia³ VII
Prawa Odbiorcy
§ 42
Odbiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.

Dziennik Urzêdowy
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W tym celu Przedsiêbiorstwo tworzy stanowisko pracy do spraw obs³ugi Klienta.
§ 43
Przedsiêbiorstwo na wniosek Klienta(Odbiorcy) udziela informacji dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji
o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 44
Odbiorca ma prawo ¿¹daæ upustu w przypadku dostawy wody o obni¿onej jakoci. Jakoæ wody okrela Minister ds. zdrowia w porozumieniu z w³aciwym Ministrem
ds. gospodarki wodnej na podstawie art. 13 ustawy.
§ 45
Odbiorca ma prawo domagaæ siê od Przedsiêbiorstwa
odszkodowania za szkody w maj¹tku powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowych.
§ 46
Odbiorca ma prawo domagaæ siê od Przedsiêbiorstwa,
w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego ponosi Odbiorca.
Rozdzia³ VIII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 47
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego
zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.
§ 48
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody i oczyszczenia cieków, gdy Odbiorca nie
spe³ni warunków okrelonych w § 12 niniejszego Regulaminu.
§ 49
1. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy,
tzn. je¿eli:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe wykonane niezgodnie z
przepisami prawa,
b) Odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
c) Zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest
bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo pominiêtych wodomierzach.
2. Koszty odciêcia dop³ywu wody i ponownego w³¹czenia do sieci ponosi Odbiorca.

§ 50
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody, jeli nie zosta³y usuniête
przeszkody bêd¹ce przyczyna zaniechania wiadczenia
us³ug.
§ 51
1. Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada
jego urz¹dzenie, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ,
dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych
przez Przedsiêbiorstwo.
2. Przedsiêbiorstwo wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci
okrelonych w ust. 1.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 52
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XLIV/327/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. Rady Miasta
Krynica Morska i obowi¹zuje od dnia .......................... .
§ 53
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym zaopatrzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
§ 54
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania Odbiorcy przez zawieraniu umowy niniejszego Regulaminu.

2655
UCHWA£A Nr XXVIII/231/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 5 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy za 2001 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 136. ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)
Rada Gminy w Chmielnie, po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu gminy za 2001 r. i zapoznaniu siê z
wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz z opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku, uchwala co nastêpuje:
§1
Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy w Chmielnie za rok 2001.
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Poz. 2655
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§2

§3

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2001 r.
stanowi za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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