
WQJT GMiNY 
PILCHOWICE Zarządzenie Nr 0050. 14....2022 

Wójta Gminy Pilchowice 

z dnia .40,05....2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektów uchwał. 

Na podstawie art. 5, ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) 

oraz Uchwały Nr XLVI/338/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227, poz. 3269 z dnia 23.09.2010 r.) 

Zarządzam 

$1 

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3.ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) 

prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Pilchowice. 

2. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwały w sprawie: 

e określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice 

e ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach 

szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Pilchowice 

e nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice 

e zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku, do którego Gmina Pilchowice nie posiada 

tytułu prawnego, wpisanego do rejestru zabytków 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektów 

uchwał. 

4. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16.05.2022 r. zaś termin 

zakończenia na dzień 23.05.2022 r. 

5. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektów uchwał 

na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice. 

6. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Starszy Inspektor 

ds. obsługi Rady Gminy.



7. Opinie należy składać na piśmie w terminie do dnia 23.05.2022 r. do godz. 10:00 

na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 

drogą elektroniczną na adres ug©pilchowice.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice. 

8. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione przez podmiot propozycje 
zmian. 

9. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. 

10. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu 
Gminy Pilchowice oraz tablicy ogłoszeń w terminie do 7 dni od daty zakończenia 
konsultacji. 

11. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

12. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich 
podmiotów. 

$2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Starszemu Inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy. 

$3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Projekt 

z dnia 12 maja 2022 r. 

Zatwierdzony prZEZ |... sassuaaaai10-22, 

UCHWAŁA NR ............--211«+. 
RADY GMINY PILCHOWICE 

Z dnia ..........ssasaaaaż. 2022 r 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających 
naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy zdnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z2021 
poz. 1915 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr ..../...... /22 Rady Gminy 
Pilchowice zdnia .............. 2022r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice” 

Rada Gminy Pilchowice 
uchwała: 

$ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę 
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

$ 3. Traci moc Uchwała nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 października 2019r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących 
mieszkańcami Gminy Pilchowice. 

$ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Pilchowice. 

$5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

         
   

SEKRETARZ GMINŚ 
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Załącznik Nr I do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Pilchowice 

Zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Pilchowice 

$ 1. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę 
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice” ustanawia się Stypendium Wójta Gminy Pilchowice. 

$ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

1) stypendium — należy przez to rozumieć nagrodę edukacyjną — Stypendium Wójta Gminy Pilchowice; 

2) uczniu — należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w klasie IV-VIII w szkole podstawowej na 
terenie Gminy Pilchowice. 

$3.1. Stypendium stanowi wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy 
i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe i artystyczne, 

2. Stypendium przyznawane jest za okres roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do jego 
uzyskania. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia ucznia wypłacane są jednorazowo. 

4. Stypendium może otrzymać wybitnie uzdolniony uczeń spełniający następujący warunek: 

1) uzyskał średnią ocen minimum 5,5 lub 

2)uzyskał tytuł laureata olimpiady bądź konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim 
(zajął I-III miejsce) lub 

3) zdobył medal zajmując |-III miejsce w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 

4)zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o charakterze artystycznym, 
o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 

5) zdobył medal lub nagrodę zajmując I-III miejsce w konkurencjach zespołowych na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim lub 

6) reprezentuje Gminę Pilchowice w konkursach, przeglądach, wystawach etc. na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim lub 

7) wykazuje się szczególną aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej. 

$4.1. Stypendium ma formę pieniężną i przyznawane jest raz w roku w wysokości nie większej niż 
400,00 zł. 

2. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, 
stypendium zostanie przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze. 

$ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, może zgłosić rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

2. Wniosek powinien zawierać dane zawarte w formularzu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszych 
zasad. 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia w danym roku 
szkolnym. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Pilchowice 
w terminie do 10 lipca każdego roku. 

5. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Pilchowice. 

$ 6. I. Wypłata przyznanego stypendium dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub gotówką do dnia 31 sierpnia każdego roku. 
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2. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. 
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Załącznik Nr I do Załącznika Nr 1 

"Zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Pilchowice,, 

(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY PILCHOWICE 

I. DANE UCZNIA 

L. Imię i RAaZWISKO wow YA A AAA A OKA ORAWY EEEZY GREGA 

2. Adres zamiesZKania ........ eee eeaaaa aaa aaa aaa aaa LLL 

Ś„DAUKÓGÓWNENIA PEN mowiono AO AO Ea o AAAA AAAA GAEL 

5. UKOŃCZONA KlaSa ........ een aa aaa aaa aaa iiiiaiia LILII 

„DEZZE DERIROWY . aanaawenwewkiwwoCZĘ REAR POOR a p AAAA ZT ARKA 

Ii. INFORMACJA O OSIAGNIĘCIACH (zaznaczyć właściwe) 

1. średnia ocen (minimum 5,5)... ue uaeeesaa aaa waza zaawan aaa aaa aaa aiiiidi LiL 

[e
 

2. tytuł laureata olimpiady bądź konkursu przedmiotowego — miejsce ......zeaii. 

3. osiągnięcia w zawodach sportowych — miejsce ..........eemuuueea aaa 

4. osiągnięcia o charakterze artystycznym — miejsce .........euaeaaaa LLL 

5.osiągnięcia zespołowe — miejsce .....-. uuu aaa aaa aaa 

6. reprezentacja Gminy Pilchowice w konkursach, przeglądach, wystawach etc. .....-........uuauan. 

7. aktywność i zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej..................eeaiaian 

III. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

IV. WYPŁATA STYPENDIUM (właściwe podkreślić) 

1. Wypłata gotówki 

2. Przelew na rachunek bankowy (numer rachunku oraz nazwa banku) 

Pee ae eRetaeaŁaAiaOeRC Ga | ||| OS KAORE ERP RRŁA OŁ OŁ O saN A EE WARE A OWO WO GROW E ZEK 

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 

*Nazwę urzędu skarbowego podaje się celem wystawienia informacji o dochodach oraz o pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy (PIT) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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Zgodnie zart. 13 ust. | i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 
informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY PILCHOWICE 

z siedzibą w PILCHOWICACH, ul. DAMROTA 6, kod pocztowy 44 — 145 PILCHOWICE, 

adres e-mail: ug©pilchowice.pl, tel. 32-235-65-21 . 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO na podstawie 
wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszy urząd, w tym 
prowadzenia postępowań administracyjnych a także zawierania i realizacji umów z partnerami i kontrahentami. 
Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone w stosownych aktach 
prawnych, w tym w Kodeksie postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym. 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan LESZEK PROSZOWSKI 

adres e-mail: nowatorQ©nowator.edu.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu wycofania 
zgody. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 
sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również 
prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan 
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie 
z art. 21 ust. | RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

asesoazaŁEŁRŁoR toż a row ononasaoGa 

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 

V. ADNOTACJE URZĘDOWE 
  

  

Wójt Gminy Pilchowice przyznaje/nie przyznaje* 

imię i nazwisko ucznia/ 
5 DORAUM w mysokOŚCI «w OOP AG za rok szkolny ..........e.es-e.aaaaaaa1 

/podpis Wójta Gminy/ 
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Projekt 

z dnia 10 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez .............1.:111111-.. 

UCHWAŁA NR ..........1112010-:. 
RADY GMINY PILCHOWICE 

Z dnia .................... 2022 r 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno- 
przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) w związku zart. 30 ust. 6, 6a i art. 91d pkt. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 

Rada Gminy Pilchowice 
uchwala : 

$ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

8 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

$ 3. Traci moc uchwała Nr XII/116/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice. 

$ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

RĄDC 
NY ę GŁÓWNY SPECJALISTA Żu SEKRETARZGEMINY | a: 

    
UYy I 

, „ z Mirała Wiciok Dagmara Dzłqda 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Pilchowice 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W ZESPOŁACH SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEDSZKOLACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PILCHOWICE 

Rozdział 1. _ 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

$ 1. I. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom: 
1) dodatku motywacyjnego, 

2) dodatku funkcyjnego, 

3) dodatku za warunki pracy, 

4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
5) dodatku za wysługę lat, 

6) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

Rozdział 2. 
DODATEK MOTYWACYJNY 

$ 1. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i wicedyrektora przyznaje dyrektor w wysokości od 100 zł do 1500 zł. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy w wysokości od 100 zł do 3000 zł. 
2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż | miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

3. Przesłanką przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie w ramach warunków ogólnych określanych w rozporządzeniu, wszystkich poniższych warunków: 
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów, 
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym, 
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, 

4) inicjowanie i organizowanie uroczystości szkolnych, 
5) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
6) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 
7)adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi, 
8) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, 
9) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział irolę szkoły w środowisku lokalnym, 

10) realizacja w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętej przez Radę Gminy Pilchowice aktualnej Strategii Gminy Pilchowice, 

Il) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności stałej współpracy z rodzicami/opiekunami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 
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12) realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora zależna jest od wszystkich kryteriów określonych w pkt. 3 ze szczególnym uwzględnieniem działań dyrektora w zakresie: 

1) organizacji pracy szkoły, w tym organizacji doskonalenia nauczycieli i uzyskiwanie przez nich stopni 
awansu zawodowego, 

2) realizowania planu finansowego i pozyskiwania środków pozabudżetowych, 

3) kreowaniu wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w tym współpracy z rodzicami, społecznością 
lokalną i mediami, 

4) prowadzenia polityki kadrowej, 

5) współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego. 

Rozdział 3. 
DODATEK FUNKCYJNY 

$ 1.1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym oraz sprawowanie funkcji opiekuna stażu. 

2. Nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości określonej w tabeli za każdego nauczyciela objętego opieką. 

3. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze etatu, dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę, z wyjątkiem dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy klasy, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym i opiekuna stażu. 
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, w granicach stawek określonych w regulaminie ustala Wójt Gminy uwzględniając między innymi: 

1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły, 

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, 

3) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem. 

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla innych osób pełniących funkcje kierownicze w placówce ustala dyrektor placówki w granicach stawek określonych w regulaminie uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem. Tak ustalona wysokość dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 75% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi. 
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia 

miesiąca - od tego dnia. 

7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, aw razie wcześniejszego odwołania, z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, jak również w okresie urlopu dla poratowania zdrowia. 

9. Tabela stawek dodatków funkcyjnych 

  — Wowkadkdać , ysokość miesięcznego 
Eh ABeNOWISKĄ dodatku funkcyjnego w zł 
  I ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE 
  

  

  

  

  

:. Dyrektor zespołu liczącego do 12 oddziałów 1000 - 2000 
2. Dyrektor zespołu liczącego od 13 oddziałów 1000 - 2500 
3. Wicedyrektor zespołu 500 - 1500 
II PRZEDSZKOLA 
l Dyrektor przedszkola 500 - 1500 
        III DODATKI FUNKCYJNE DLA NAUCZYCIELI 
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l. Opiekun stażu 150 
2. Wychowawca klasy 300 

3. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300 
Rozdział 4. 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

$ 1. I. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych, 
w których realizowane są osobne programy nauczania dla uczniów różnych klas przysługuje dodatek za pracę 
w trudnych warunkach w wysokości 10 zł za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę. 

2. Nauczycielom z tytułu pracy w uciążliwych warunkach przysługuje dodatek w wysokości 10 zł za każdą 
godzinę przepracowaną w takich warunkach. 

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, 
z którą dodatek jest związany. 

4. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych przysługuje 
prawo do dodatku z każdego tytułu. 

Rozdział 5. 
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTĘPSTW 

$ 1. I. Nauczycielowi mogą być przydzielone godziny pracy ponadwymiarowej tylko na zasadach 
określonych w ustawie - Karta Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne 
warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg 
pkt. 3 niniejszego Regulaminu. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela. o której mowa w pkt 2 oblicza się 
mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określony w ustawie Karta Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wysokość stawki za | godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw podaje się z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, 
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar określony w ustawie Karta Nauczyciela 
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż 
liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym. 

6. Za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie stanowiące równowartość 4 godzin ponadwymiarowych za każdy dzień. 

Rozdział 6. 
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELIZA OSIĄ GNIĘ CIA 

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

$ 1. 1. Nagrody przyznawane są każdego roku w miesiącu październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

2. Nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze mają 
charakter uznaniowy. 

3. Nagrodę dyrektora szkoły nauczycielowi przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek organu 
prowadzącego, rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji związkowej reprezentującej pracowników 
oświaty. 
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4. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 
I rok oraz spełnia co najmniej trzy z następujących kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a)osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach iegzaminach uczniów, 
przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną lub eksperymentalną w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak iz 
uczniami mającymi trudności w nauce, 

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole 
imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły, 

e) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą przez organizowanie wycieczek, udział uczniów 
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

f) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

8) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

h) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

1) realizuje projekty i pozyskuje środki pozabudżetowe na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. 

2) W zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród 
dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub 
placówki z rodzicami. 

3) W zakresie działalności pozaszkolnej: 

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) pomaga w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela. 

5. Wysokość nagrody dla nauczyciela nie może przekroczyć 3000 zł. 

6. Nagrodę Wójta Gminy Pilchowice mogą otrzymać dyrektorzy i nauczyciele w szczególności za: 

1) spełnienie co najmniej pięciu kryteriów wskazanych w pkt. 4, 

2) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu i wychowaniu, 

3) prowadzenie lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli, 

4) prawidłowe organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

5) wzorową organizację pracy szkoły i wzorowe kierowanie szkołą, 

6) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego, 

7) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym, 

8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla szkoły, 

9) angażowanie się w remonty i inwestycje realizowane w szkole, 

10) promowanie szkoły w środowisku m.in. mediach i prasie. 
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7. Nagrodę Wójta Gminy dla dyrektorów szkół i przedszkoli przyznaje Wójt z własnej inicjatywy lub na 
wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji 
związkowych zrzeszających nauczycieli. 

8.2 wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla nauczyciela za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze może wystąpić dyrektor placówki, związki zawodowe, nadzór pedagogiczny, rada 
pedagogiczna, rada rodziców oraz Komisja Kultury, Edukacji i Sportu. 

9. Wysokość nagrody Wójta Gminy Pilchowice nie może przekroczyć 5000 zł. 

10. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy należy składać w terminie do 30 września każdego roku 
do Urzędu Gminy w Pilchowicach. 

11. Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dokument stwierdzający 
przyznanie nagrody, którego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych. 

12. Do wniosku o Nagrodę Wójta Gminy Pilchowice należy dołączyć oświadczenie osoby, której wniosek 
dotyczy o wyrażeniu zgody na udostępnienie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych oraz 
oświadczenie, że kandydat nie odbywa kary porządkowej. 

Rozdział 7. 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WYSŁ UGĘ LAT 

$ 1. I. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w art. 33 ustawy - Karta Nauczyciela. 

2. Zasady zaliczania okresów zatrudnienia oraz okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ustala 
się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tj. Dz.U 
z 2014r. poz. 416 z późn. zm.). 
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Projekt 

z dnia 12 maja 2022 r. 

Zatwierdzony prZEZ ......:444:11111-11111-1. 

UCHWAŁA NR .........112120:2. 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice 

Na podstawie art. 18 ust. Ż pkt 13, art. 40ust. 1, art. 41 ust. li art. 42 ustawy zdnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 559/ oraz art. 8 ust. la ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zmianami/ oraz pisemnego wniosku 
właściciela działki nr 1153/247, arkusz mapy 15, obręb Pilchowice 

RADA GMINY PILCHOWICE 

uchwala: 

$ 1. 1. Nadać nazwę: „ul. Złota” drodze wewnętrznej położonej w Pilchowicach, zlokalizowanej na działce 
nr 1153/247, arkusz mapy 15, obręb Pilchowice, stanowiącej własność osoby fizycznej. 

2. Usytuowanie oraz przebieg drogi ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały. 

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

$3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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AR_15.76   
AR_15.760/49 

AR_15.1127/30 

» AR_15.728/58 

  

Działka nr 1153/247, arkusz mapy 15, obręb Pilchowice 

3 ul. Złota 
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Projekt 

zdnia 13 maja 2022 r. 
Zatwierdzony prZEZ „....uuauuaua11111121011. 

UCHWAŁA NR ........111.12-2--. 

RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku, do którego Gmina Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanego do 

rejestru zabytków 

Na podstawie art. 7 ust. I pkt9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I, art. 4l ust. l, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity — Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 81 ust. ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 840), oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 
poz. 655). 

RADA GMINY PILCHOWICE 

uchwala: 

$ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane (zwane dalej „pracami”) przy zabytku, do którego Gmina Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, 
wpisanym do rejestru zabytków. 

$ 2. 1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku. 

2. Dotacje mogą być udzielane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Pilchowice. 

3. Dotacje mogą być udzielane na prace, których realizacja nastąpi w roku, w którym dotacja ma być 
udzielona. 

$ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje po uprzednim złożeniu wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja. 

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace, o których mowa w $ 2 ust. 3 zwanego dalej „wnioskiem 
0 udzielenie dotacji na prace planowane do realizacji”, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Wnioski składa się w Biurze Obsługi Interesanta BO] Urzędu Gminy w Pilchowicach w terminie do dnia 
20 sierpnia roku budżetowego, poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

5. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace planowane do realizacji, należy dołączyć oryginały lub kopie 
(poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania 
wnioskodawcy) następujących dokumentów: 

1) dokumentu potwierdzającego wpis zabytku do rejestru zabytków; 

2) dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; 

3) dokumentu potwierdzającego, że osoba podpisująca wniosek ma prawo do reprezentowania wnioskodawcy 
— nie dotyczy osób fizycznych będących właścicielami zabytku ; 

4) pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji; 
5) pozwolenia na budowę lub potwierdzenia dokonania zgłoszenia robót (jeżeli prace wymagają uzyskania 

takiego pozwołenia lub zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu): 

6) kosztorysu inwestorskiego prac; 
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7) harmonogramu realizacji prac z uwzględnieniem czasu wykonywania poszczególnych etapów prac. 

$ 4. |. Dotacja udzielana wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą niezależnie od formy 
prawnej oraz sposobu finansowania stanowi pomoc de minimis, udzielana w zakresie ina zasadach 

wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 

grudnia 2013r.). 

2. Rozpatrzeniu nie podlegają wnioski pochodzące od podmiotów, dla których wnioskowana dotacja 

spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnego limitu pomocy publicznej de minimis tj. 200000 EURO 

uzyskanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych lub 100000 EURO dla podmiotów prowadzących 

działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów. 

3. Pomoc nie może być udzielana przedsiębiorcom z sektorów określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013 zdnia 18 grudnia 2013r. wsprawie stosowania art. 107i108 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

4. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji, o której mowa w $ 4 ust. 1 niniejszej uchwały, 

przedkłada: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 

w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie irybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości 

pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, 

3) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 

iprowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 

których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, 

którego wzór zawiera aktualny załącznik do Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 

Nr 53, poz. 311 ze zmianami) obowiązujący w dniu składania wniosku. 

5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o udzieleniu 

dotacji do uaktualnienia informacji dotyczących pomocy de minimis, o których mowa we wniosku o udzielenie 

dotacji. W przypadku przyznania pomocy publicznej na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych, co 

objęte wnioskiem o udzielenie dotacji, podmiot zobowiązany jest również do uaktualnienia formularza 

informacji, o którym mowa w ust. 4 ust 3. 

$5.1. Wnioski o przyznanie dotacji wstępnie opiniuje powołana przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia 
Komisja ds. wstępnego zaopiniowania wniosków ©0 przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, do którego Gmina Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, 

wpisanym do rejestru zabytków, która: 

1) dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) dokonuje wstępnej kwalifikacji nakładów koniecznych na wykonanie prac, które mają być przedmiotem 

dotacji; 

3) sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji. 

2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek zawiera braki formalne, Przewodniczący Komisji, o której mowa 

w $ 5 ust. I, niezwłocznie informuje o tym fakcie Wójta Gminy, który wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

wniosku, wyznaczając termin do usunięcia braków formalnych. Termin, o który mowa powyżej nie może być 
krótszy niż 7 dni. 

3.Po wstępnym zaopiniowaniu przez Komisję, o której mowa w$ Sustl, wniosek przekazywany 
jest Wójtowi Gminy, który przedstawia go do rozpatrzenia Komisji Kultury, Edukacji i Sportu, która dokonuje 

oceny wniosków wg następujących kryteriów ważności: 
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1) dostępności zabytku dla ogółu społeczności lokalnej oraz turystów; 

2) promowania kultury oraz historii gminy; 

3) rangi obiektu; 

4) stanu zachowania obiektu; 

5) zaangażowania środków własnych. 

4. Dotacje przyznaje Rada Gminy na wniosek Komisji Kultury, Edukacji i Sportu. W uchwale w sprawie udzielenia dotacji określa się nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji. 

5. Przyznanie dotacji nastąpi w terminie do 28 lutego roku budżetowego, w którym dotacja zostanie udzielona. 

$ 6. 1. Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć środków finansowych Gminy, zaplanowanych na rok budżetowy, na który została przyznana. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości nie większej niż 75.000 zł na jeden wniosek. 
8 7. I. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy z wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja. 

2. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie przy zabytku prac planowanych do realizacji, zawierać 
powinna: 

1) szczegółowy zakres prac; 

2) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji; 

3) termin realizacji prac finansowanych z dotacji; 

4) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i warunki jej płatności. 

$ 8. Zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy, oraz kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji określone zostaną w umowie, o której mowa w $ 7 zawierającej elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami). 

89. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

2. Z uwagi na termin obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013), wraz z Rozporządzeniem nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającym tozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L 2153 z 7.07.2020r.), ogranicza się termin obowiązywania niniejszej uchwały do 31 grudnia 2023r. 
$ 10. Traci moc uchwała Nr XXIX/244/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, do którego Gmina Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanym do rejestru zabytków /Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 09.11.2012 r., poz. 4596/. 

$ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

      KIEROW Hi / 
Referatu Planowąfis Pfrzestrzennegi 

j 

s, SEKRETARZ GMINY RAD GŁÓWNY, SPECJALISTA Gospodarki Iiefechoiaściami Pm 
173, | j Lej? u PAL, f mą E W Ózć óulia Degmara Bzźida leł Szewc Sylwia (abaczyńska Atekgandra Sobiach * 
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Załącznik Nr I do Uchwały Nr ...........-.....22421 
Rady Gminy Pilchowice z dnia ............... 2022 r. 

WNIOSEK 

o udzielenie w roku .........eeeesn 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej 
„pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

których realizacja nastąpi w roku, w którym dotacja ma być udzielona; 

1. Informacje o wnioskodawcy: 

Pełna nazwa wnioskodawcy: 

ERZE RER R REZ RPO R PRES RER ROZ R ROR R RR R RSE E R REPREZE O RR EPEE RPP REES PEEP EEEE RER R APPEAR EPP EPP P PEREŁ APROPO ŁY RER RP RER PORE E RARE 

Dane teleadresowe wnioskodawcy (miejscowość kod pocztowy, ulica, numer telefonu, 

numer faksu, e-mail): 

2. Dane o zabytku: 

Położenie (dokładny adres, wskazanie numerów ewidencyjnych działek, na których znajduje 

się zabytek): 

aaa REA akad A R RARE ERA RO RR PR RR RER RER R OR URAZ ER EEE RER E REAR EEEE ER RZA R KORE R PER E SPRA RAPER RER REAR ARE RE RZE ROEE EE ZEE RER R RE RR ERY REAR ERY RE EZR ERZE a 

NEEDED 

Roa OR E ERROR RR POR DRR EE RR E RO RO RR RR RAR RER R EO ZER R PRZE RER PREZ E SZER PRE PRZE ERROR RER R EEE ZR PRE RARE RER ER ER RR Ra E Eeee ana a nawę 
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3. Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku: 

4. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca: 

OBOÓMY BAGZI baó oss ROWER aaa a AAAA AAA 

SOWIE aira roo RECE RĘEAE EEA a akOPLANAOLAULL LLL 

EEE l 

Wysokość dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca ..... eee. 

FSHOWNIE: poświata wawa EEEE AAA ay ror r ezNyrztzLLLLLLLLLLL 

aaa aaa aaa aaa aaa ayknuzazniiaaaniazaaiziaLia ia, I 

5. Zakres i charakterystyka prac, które mają być objęte dotacją: 

Nazwa zadania: 

Wskazanie nakładów koniecznych, które mają być objęte dotacją (wskazania należy 
dokonać poprzez umieszczenie znaku „X” przy wybieranej pozycji): 

O sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

n przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

o wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

DI opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 
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m 
D 

Z 
m
 

U 

wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich 
całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki; 

odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, z zastrzeżeniem, iż odtworzenie to 

nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; 

odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic okiennic, 
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więżby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 

spustowych; 

modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które 

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 
zabytkowego układu parku lub ogrodu 

zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac 
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w art. 77 pkt 7-15 
ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., 

poz. 840/; 

zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej 

Uzasadnienie realizacji zadania (cele zadania): 

ARR ERROR RAR RARE RARE ŁR ARE ERZE R AREA RAPA RER RER REES RARE RAPERA REES REPREZE SEE RE EEE Z NERO ZR RZEP AE RAZ RE NERO R ROGER Re NRSP Paa RER nt R zain esz an 

EEEE EPEEEETTETETETZEEPETEEEENETZEPTETTTETEEEPEEETTOEEEEENNDTTECERTOEOZEEEZEKZLE) 

PETTER TENTEEEEEEEEEEECEETEZERETNREZEEENZREEEZCZE) 
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A EWYNSYSZEJ AANSSSNEM ROTOWSUAESA408464 09a mj s O aaa WA GZK SK GG WTZ GOA O RPO WO GA R Aaa napar cania0 

EZ R eta a wad W di Goya din we jo wez Rt AA kk owane Wawa wów wia SOW PAW GWO WAW WW WA OW WW WAJ URAZ AWaRUTANZA 

tnt ea rara W PTA aaa oo aaa oba wa aa bow ea epa p oo Wa ba GBA GO io pon pa 0a 000 PO tra e pode apa a mana k aaa aw wawe wad adiid LEG UL 

TARA ENNY AYO 0 a maa a A a a m wa ada a ww Pe R O PR WOW Wwa 4 SE Boo oe EOG ŁY O ROG PR OPO A SORAYA O Pod UC CYCÓW ÓŁ KA 

9. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat — z podaniem 
wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych: 

  

Rok Zakres przeprowadzonych prac 
Poniesione 

wydatki 

W tym dotacje 
ze środków 
publicznych 
(wysokość, 

źródło 
finansowania) 
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10. Wskazanie podmiotów, u których wnioskodawca ubiega się o dotacje na prace objęte 
wnioskiem: 

  

Wysokość % udział dotacji 
wnioskowanej w ogólnym 

dotacji koszcie prac 

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się 
o dotację 
  

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego 
  

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

  

Rada Powiatu 

  

Rada Gminy       
  

11. Nazwa i numer rachunku bankowego wnioskodawcy: 

Wa k kw W RÓ GW GE WAW Ó RAS E KOS ERO LEO ORO RER R WROGO W Ó KOŃ W W ER POŚR ÓW AGO W PER ERA GE GA OŚ RÓW Ł GRYPY GA GREKA KOGO KO AGR GŁÓ G EZR AG SR AO SŁAWSEŚR GSO WR KORE GP ROW OW 

12. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów 
publicznoprawnych ani nie jest dłużnikiem innych podmiotów: 

Oświadczam, iż 

(pełna nazwa wnioskodawcy) 

nie zalega(m) z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani nie jest 

dłużnikiem innych podmiotów. 

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 

13. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest świadomy obowiązków wynikających z art. 3 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity — 

Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami/: 

Oświadczam, iż 

(pelna nazwa wnioskodawcy) 

jest(em) świadoma(y) obowiązków wynikających z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity — Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zmianami/. 

AAAA AREA R ER RER R RAR RZE R A EROS EO RE zza NRA Paz ę aaa Rae za Roa c Rete erę 

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 
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14. Inne informacje — ważne zdaniem wnioskodawcy dla wykazania celowości zadania: 

LLP ENNCANCNNE 

15. Wykaz załączników do wniosku (jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany 
załącznik, wówczas w kratce przy jego nazwie należy umieścić znak „X”): 
LI dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, 
Ż/ dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków, 
CI dokument potwierdzający, że osoba podpisująca wniosek ma prawo do reprezentowania 

wnioskodawcy — nie dotyczy osób fizycznych będących właścicielami zabytku 
O pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, 
© pozwolenie na budowę (jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia), 
(I potwierdzenie dokonania zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno- 

budowlanemu (jeżeli prace wymagają dokonania takiego zgłoszenia), 
U kosztorys inwestorski prac, 
D harmonogram terminowy realizacji prac z uwzględnieniem czasu wykonywania 

poszczególnych etapów prac, 
O informacja o pomocy publicznej otrzymanej w ciągu ostatnich dwóch lat , sporządzona 

w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /tekst jednolity — Dz. U. 
z 2021 r., poz. 743/ (dotyczy wnioskodawców, którzy są przedsiębiorcami), 

C załącznik do Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 
poz. 311 ze zmianami) obowiązujący w dniu składania wniosku. 

SENENEAN aaa oli awa eh | || ||| pkNAMEWAWĘWEEZKRIGKTAYWUWZYOEKRTZKCEECEKIE, (miejscowość, data) 
(podpis wnioskodawcy) 
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