DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 159

Kraków, dnia 19 kwietnia 2010 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
982
983

–
–

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego

8400

Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.

8402

UCHWAŁY RAD GMIN:
984

–

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zaliczenia
dróg wewnętrznych tj. łącznika ul. Batorego z ul. Szewską w Andrychowie
oraz ul. Inwałdzkiej w Zagórniku do kategorii dróg gminnych.

8413

985

–

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.

8415

986

–

Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie :przekształcenia zakładów budżetowych - Przedszkola w jednostki budżetowe

8422

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/170/2005 Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie: zwrotu zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych
w formie: wydatków na usługi, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne
usamodzielnienie się, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych

8423

Rady Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXV/253/09 z dnia 20 marca 2009r., w sprawie ustalenia minimalnych
stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Biskupice.

8424

Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego
,funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia a także
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego.

8424

Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zasad wypłacania
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.

8427

Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42
ust.3KN

8427

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie określenia
warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

8428

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej
w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

8429
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990
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Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dębno lub jej jednostkom
podległym.

8432

995

–

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.

8434

996

–

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.

8436

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.

8437

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.

8438

997
998

–
–

999

–

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.

8439

1000

–

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmian
w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie

8442

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie określenia
wysokości wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej i targowej

8443

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu użytkowania obiektu sportowego "Orlik 2012".

8443

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 139/XX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 grudnia
2007 r. zmienionej Uchwałami Nr 185/XXV/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr 278/XXXIX/2009 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 25 maja 2009 r. dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka
w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych .

8444

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia
cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na obszarze
Gminy Niepołomice.

8445

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie: zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Gminy Miasta Nowy Targ na
rzecz ich najemców.

8445

1001
1002
1003

1004

1005

–
–
–

–

–

1006

–

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu

8446

1007

–

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu

8447

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu

8447

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz
poza miejscem sprzedaży

8448

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz

8448

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu

8449

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/121/04 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat a także trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 roku
Nr 190 poz. 1256)

8449

1008
1009

1010
1011
1012

–
–

–
–
–
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1017
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Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach

8450

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

8451

Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wysokości opłat za
zajęcie pasa drogowego na drogach stanowiących własność Gminy Sułoszowa

8452

Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : zasad usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

8453

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” przypadających
gminie lub jej jednostkom organizacyjnym.

8453

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniąca Uchwałę
Nr XXV/220/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2009 roku w
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

8455

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach
2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego Gminy Zakliczyn.

8455

SPRAWOZDANIA:
1020

–

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 stycznia 1 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009

8462

ROZSTRZYGNIĈCIA NADZORCZE WOJEWODY M AŁOPOLSKIEGO:
1021

1022

–

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. dotyczące Uchwały
Nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Zakliczyn w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn

8464

Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące uchwały
XLI/467/10 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowy Targ na
rzecz ich najemców

8465

POROZUMIENIA:
1023

1024

–

–

Aneks z dnia 30 marca 2010 r. do porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 2010 r. pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa
Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

8467

Aneks z dnia 30 marca 2010 r. do porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 2010 r. pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa
Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

8467
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UCHWAŁA NR XLII/252/2010
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostĉpnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (t. j.
Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Gminy Alwernia, Burmistrza
Gminy Chrzanów, Burmistrza Gminy Libiąż, Burmistrza
Gminy Trzebinia, Wójta Gminy Babice, a także Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

monogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Chrzanowskiego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastĉpuje :
Przewodniczący Rady:
Andrzej Uryga

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Har§ 3.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/252/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 24 lutego 2010 r.
Rozkład pracy aptek ogólnodostĉpnych na terenie
Powiatu Chrzanowskiego
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
w sposób następujący:
1. w dni robocze (poniedziałek – piątek) dla aptek
---

jednozmianowych w godzinach 8.00 – 15.00
dwuzmianowych w godzinach 8.00 – 18.00

2. w soboty dla aptek:
---

jednozmianowych w godzinach 9.00 – 14.00,
co druga sobotę,
dwuzmianowych w godzinach 9.00 – 14.00,
w każdą sobotę

3. w dni przedświąteczne t. j. Wigilia, Sylwester,
Wielka Sobota: apteki jednozmianowe i dwuzmianowe w godzinach 9.00 – 14.00.
§ 2.
1. Ograniczenie lub przesunięcie ustalonych w § 1
godzin pracy oraz zamknięcie apteki wymaga uzyskania zgody Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.
2. Do wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa
w ust. 1 należy dołączyć opinię Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie w przedmiotowej sprawie.
3. Wydłużenie godzin pracy apteki nie wymaga powyższych uzgodnień.

1. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dyżury
nocne i świąteczne.
2. Harmonogram dyżurów na dany rok kalendarzowy
ustalają pomiędzy sobą kierownicy aptek.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie oraz przedstawienia do zatwierdzenia Radzie
Powiatu Chrzanowskiego.
4. Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 następuje
w formie Uchwały Rady zmieniającej załącznik nr 2
do niniejszej Uchwały.
5. Przedstawienie harmonogramu, o którym mowa
w ust. 2 do zatwierdzenia Radzie Powiatu powinno
nastąpić do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego
rok, w którym harmonogram ma obowiązywać.
§ 4.
1. Informacje o godzinach pracy aptek, aktualny harmonogram dyżurów tygodniowych aptek oraz
wszelkie zmiany z tym związane powinny być
umieszczone w miejscach widocznych w aptekach.
2. W przypadku zamknięcia apteki na czas określony
należy umieścić dodatkową informację z adresami
najbliższych czynnych aptek.
§ 5. W przypadku, gdy apteka nie może zgodnie
z harmonogramem pełnić dyżurów, kierownik apteki
jest obowiązany znaleźć zastępstwo, umieścić w tej
sprawie informację w siedzibie apteki oraz powiadomić o tej zmianie Zarząd Powiatu Chrzanowskiego,
Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie, apteki i publikatory działające na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
Przewodniczący Rady: Andrzej Uryga
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/252/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 24 lutego 2010 r.

Harmonogram dyŊurów aptek ogólnodostĉpnych na
terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2010 roku
Ustala się następujący rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego :
Gmina Chrzanów
Apteka Centrum Rynek 11 tel. 32 647 29 76 Dyżur
całodobowy
Gmina Trzebinia
Dyżury w godz. 8.00 - 23.00
Apteka „Siersza” ul. Kopalniana 6 tel. 32 711 51 96
01.01-07.01
12.02-18.02
26.03-01.04
07.05-13.05
16.06-24.06
30.07-05.08
10.09-16.09
22.10-28.10
03.12-09.12
Apteka „Panaceum” Plac Targowy paw.6-7 tel. 32
611 01 90
08.01-14.01
19.02-25.02
02.04-08.04
14.05-20.05
25.06-01.07
06.08-12.08
17.09-23.09
29.10-04.11
10.12-16.12
Apteka Gaj ul. Matejki 39 tel. 32 611 01 09
15.01-21.01
26.02-04.03
09.04-15.04
21.05-27.05
02.07-08.07
13.08-19.08
24.09-30.09
05.11-11.11
17.12-23.12
Apteka „Pod złotą gwiazdą” ul. Narutowicza 13 tel.
32 612 25 75
22.01-28.01
05.03-11.03
16.04-22.04
28.05-03.06
09.07-15.07
20.08-26.08
01.10-07.10
12.11-18.11
24.12-30.12
Apteka „Eliksir” ul. Kościuszki 76 tel. 32 612 10 18
29.01-04.02
12.03-18.03
23.04-29.04
04.06-10.06
16.07-22.07
27.08-02.09

– 8401 –

Poz. 982
08.10-14.10
19.11-25.11
31.12-06.01.2011
Apteka Mały Rynek 17 tel. 32 611 04 85
05.02-11.02
19.03-25.03
30.04-06.05
11.06-17.06
23.07-29.07
03.09-09.09
15.10-21.10
26.11-02.12
07.01.2011-13.01.2011
Gmina LibiąŊ
Dyżury wg harmonogramu do godz. 23.00
W niedzielę, święta i dni wolne od pracy apteka dyżuruje od godz. 8.00 do 23.00 Jeżeli w piątek wypadnie
dyżur świąteczny, to apteka dyżurująca rozpoczyna
dyżur w piętek o godz. 8.00 W Wigilię i Sylwestra
dyżur od godz. 14.00
Apteka „Pod Złotą Gwiazdą” ul. Głowackiego
8 tel. 32 627 40 74
25.12.2009-31.12.2009
15.01-21.01
29.01-04.02
19.02-25.02
05.03-11.03
26.03-01.04
09.04-15.04
16.04-22.04
30.04-06.05
14.05-20.05
04.06-10.06
18.06-24.06
09.07-15.07
23.07-29.07
13.08-19.08
27.08-02.09
17.09-23.09
01.10-07.10
22.10-28.10
05.11-11.11
26.11-02.12
10.12-16.12
31.12.2010-06.01.2011
Apteka „Osiedlowa na Flagówce” ul. Paderewskiego
6, tel. 32 627 41 79
01.01-07.07
05.02-11.02
12.03-18.03
21.05-27.05
25.06-01.07
30.07-05.08
06.08-12.08
03.09-09.09
08.10-14.10
12.11-18.11
17.12-23.12
Apteka „Twoja Apteka” ul. Oświęcimska 50 tel. 32
627 39 49
08.01-14.01
12.02-18.02
19.03-25.03
23.04-29.04
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28.05-03.06
02.07-08.07
10.09-16.09
15.10-21.10
19.11-25.11
24.12-30.12
Apteka „Ņwiĉtego Antoniego” 9 Maja 2 tel. 32 627 13
56
22.01-28.01
26.02-04.03
02.04-08.04
07.05-13.05

11.06-17.06
16.07-22.07
20.08-26.08
24.09-30.09
29.10-04.11
03.12-09.12
Przewodniczący Rady:
Andrzej Uryga

982

983
983

UCHWAŁA NR XXIX/239/10
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budŊetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami) Rada
Powiatu w Miechowie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały i stanowiącym załącznik Nr 1 w uchwale budżetowej.
2. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały i stanowiącym załącznik Nr 1 w uchwale budżetowej.
§ 2. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych powiatowi ustawami, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącej
załącznik Nr 4 w uchwale budżetowej.
§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok
2010, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 5 w uchwale budżetowej.

§ 4. Zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na
2010r, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik nr 8 w uchwale budżetowej.
§ 5. Zmienia się prognozę długu publicznego Powiatu Miechowskiego na lata 2010 – 2020, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik
Nr 12 w uchwale budżetowej.
§ 6. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010 rok Rady Powiatu w Miechowie
Nr XXVII/212/09 z dnia 23.12.2009r z późn. zmianami
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały
i załączników.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Krawiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/239/10
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Krawiec

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/239/10
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159
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Poz. 983
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/239/10
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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Poz. 983

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159
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Poz. 983

Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159
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Poz. 983
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/239/10
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159
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Poz. 983

Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/239/10
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.
Plan dochodów własnych jednostek budŊetowych i wydatków

Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159
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Poz. ,983
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIX/239/10
Rady Powiatu Miechowskiego

983

z dnia 24 marca 2010 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU MIECHOWSKIEGO
NA LATA 2010 – 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159

– 8413 –

Poz. 983,
Poz. 984

Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec
984
984

UCHWAŁA NR XLVI-364-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie: zaliczenia dróg wewnĉtrznych tj. łącznika ul. Batorego z ul. Szewską w Andrychowie oraz ul.
Inwałdzkiej w Zagórniku do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Wadowickiego – Rada Miejska
w Andrychowie uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów następujące drogi wewnętrzne:
--

łącznik ul. Batorego z ul. Szewską w Andrychowie - działki gruntu nr ew.: 1605/53, 1605/32,
1605/45, 1605/43, 1605/39, 1605/41, 1920/196,
1920/193, 1920/199, 1920/201, 284/21, 284/15,
284/23 (częściowo) oraz nad działką gruntu
nr ew. 1920/85;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159
--
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ul. Inwałdzka w Zagórniku - działki gruntu nr
ew.: 738/2, 742/3, 744/1, 771/6, 771/10, 2181/13,
763/5, 828/7, 829/1, 511/3, 2217/1, 2181/12, 434.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

§ 2. Przebieg dróg, o których mowa w § 1 przedstawiają załączniki graficzne (załącznik nr 1 i 2) do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI-364-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 lutego 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159

– 8415 –

Poz. 984,985
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI-364-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 lutego 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień
984

985
985

UCHWAŁA NR XLVII-371-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budŊecie gminy i uchwale budŊetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miejska
w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy:
1. Zwiększając dochody budżetu Gminy o kwotę
2.500,00 zł
Zmniejszając dochody budżetu Gminyo kwotę
499.281,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159
2.

Zwiększając wydatki
879.500,00 zł

Zmniejszając wydatki
1.186.281,00 zł

budżetu
budżetu

– 8416 –
Gminy
Gminy

o

kwotę

o

kwotę

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2. Wydatki w wysokości 190.000,00 zł pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów i pożyczek środków finansowych z lat ubiegłych.
§ 3. Przychody i rozchody budżetu gminy określa
załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2010 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie
19.601.294,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1. zaciąganych kredytów w kwocie 16.050.000,00 zł,

Poz. 985
rozliczeń pożyczek
3.551.294,00 zł.

i

kredytów

z

lat

ubiegłych

§ 5. Prognozę kształtowania sie długu Gminy Andrychów na lata 2009 - 2019 zawiera załącznik nr 4 do
uchwały.
§ 6. W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów o nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku ( z póź. zm.) wprowadza
się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
wi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII-371-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany w dochodach budzetu gminy na 2010 rok
Dział
758

852

Wyszczególnienie
RóŊne rozliczenia
w tym: dochody bieŊące
z tego:
część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
Pomoc społeczna
w tym: dochody bieŊące
z tego:
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
OGÓŁEM

Zwiĉkszenie
2.500,00
2.500,00

Zmniejszenie
499.281,00
499.281,00

2.000,00

-

500,00

-

2.500,00

499.281,00

499.281,00
-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII-371-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 marca 2010 r.

Zmiany w wydatkach budŊetu gminy na 2010 rok
Dział
600

Rozdział
60016

754
75416

756

75647

757
75704

801
80101

80104

80110

80195

852
85212

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
1. wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
StraŊ Miejska
1. wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŊnoņci budŊetowych
1. wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu porĉczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkĉ samorządu terytorialnego
1. wydatki bieŊące
w tym:
wypłaty z tytułu porĉczeń
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1. wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
1. wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gimnazja
1. wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalnoņć
1. wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiĉkszenie
130.000,00
130.000,00
130.000,00

Zmniejszenie
-

130.000,00
130.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

-

35.000,00
35.000,00
25.000,00

-

25.000,00

-

25.000,00

-

25.000,00
25.000,00
-

687.000,00
687.000,00

-

687.000,00

-

687.000,00
499.281,00
291.900,00
291.900,00

-

291.900,00
291.900,00
50.000,00
50.000,00

-

50.000,00
50.000,00
63.000,00
63.000,00

-

63.000,00
63.000,00
94.381,00
94.381,00

2.500,00
2.500,00

94.381,00
94.381,00
-

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159

900
90017
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1. wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
dotacje
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Zakłady gospodarki komunalnej
1. wydatki majątkowe
w tym:
wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
OGÓŁEM

2.500,00

-

500,00
500,00
2.000,00
687.000,00
687.000,00
687.000,00

-

687.000,00
879.500,00

1.186.281,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII-371-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budŊetu Gminy Andrychów na 2010 rok
Wyszczególnienie
A. Dochody ogółem
B. Wydatki ogółem
C. Deficyt
D. Przychody budŊetu
z tego:
- kredyty bankowe
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikajaca
z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
E. Rozchody budŊetu
z tego:
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągnietych pożyczek

Plan
92.803.913,60
112.405.207,60
19.601.294,00
22.882.404,00
16.050.000,00
3.152.972,38
3.679.431,62
3.281.110,00
2.928.810,00
352.300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII-371-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 marca 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Andrychów na lata 2009 - 2019
985

Lp.

Wyszczególnienie

I. Dochody budŊetu ogółem

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

92.977.810 92.803.914 94.000.000 96.100.000 96.800.000

w tym:
a) podatki i opłaty lokalne

12.655.351 13.396.200 13.800.000 14.000.000 13.800.000

b) udziały w podatkachpaństwowych

20.021.744 20.641.871 22.500.000 23.700.000 24.800.000

c) dochody z mienia

4.816.257

4.506.030

4.500.000

4.600.000 4.600.000

d) subwencje

33.582.522 34.218.283 35.200.000 35.800.000 36.000.000

e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych

10.732.427 11.275.575 13.000.000 14.000.000 14.000.000

f) środkiz art. 5 ust. 3ustawy o finansach publicznych
II. Przychody budŊetu
2.1. Pożyczki/ kredyty

293.998

404.029

241.755

13.378.573 22.882.404 12.700.000

8.300.000

0

0 16.050.000 12.700.000

8.300.000

0

-

-

2.2. Papiery wartościowe
2.3. w tym: przychody z pożyczek/kredytów i papierów
wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem
przekazującym środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin.
publ.
2.4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
pozostających na rachunku bieżącym budżetu po
rozliczeniu kredytów i pożyczek
2.5. Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem I+ II

13.378.573

3.679.432

-

3.152.972

-

106.356.383 115.686.318 106.700.000 104.400.000 96.800.000

III. Wydatki budŊetu

93.284.637 112.405.208 102.559.503 99.037.500 90.316.000

3.1. Wydatki bieżące

82.037.311 85.464.874 84.948.961 85.083.728 85.493.122

w tym:
3.2. koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta
od papierów wartościowych

386.104

580.000

982.040

Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.
3 ustawy o fin. publ.

293.998

404.029

241.755

3.3. Wydatki majątkowe

1.245.180 1.173.340

11.247.326 22.617.534 14.000.000 10.500.000 2.100.000

w tym:
Wydatki inwestycyjne

11.247.326 22.617.534 14.000.000 10.500.000 2.100.000

Dziennik Urzędowy
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w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków
z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
3.4. Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji

4.322.800

3.610.542

3.453.772 2.722.878

3.5. w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku
z realizującym zadania z wykorzystaniem środków
z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
IV. Rozchody budŊetu

4.719.387

3.281.110

4.140.497

5.362.500 6.484.000

4.1. Spłata pożyczek/kredytów

4.719.387

3.281.110

4.140.497

5.362.500 6.484.000

5.105.491

3.861.110

5.122.537

6.607.680 7.657.340

5.105.491

8.183.910

8.733.079 10.061.452 10.380.218

4.2. Wykup papierów wartościowych
Ogółem 3.2. + IV
w tym:
4.3. Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągnietego w związku ze środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym środkami z art. 5
ust. 3 ustawy o fin. publ.
4.4. ObciąŊenia budŊetuSUMA: 3.2.+3.4-3.5.+4.1+4.24.3.
V. Łączne zadłuŊenie na koniec roku budŊetowego
z tytułu kredytów - z tytułu pożyczek - z tytułu
emisji obligacji

5.102.607 17.871.497 26.431.000 29.368.500 22.884.500

5.1. w tym: dług publiczny powstały w związku ze
środkami określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
5.2. Saldo zadłuŊenia (V- 5.1.)

5.102.607 17.871.497 26.431.000 29.368.500 22.884.500

VI. Wskaňniki zadłuŊenia
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy
o finansach publicznych (4.4. : I ≤ 15%)

5,49

8,82

9,29

10,47

10,72

6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy
o finansach publicznych (5.2.: I ≤ 60%)

5,49

19,26

28,12

30,56

23,64

2018 rok

2019 rok

Lp.

Wyszczególnienie

I. Dochody budŊetu ogółem

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

97.000.000 97.300.000 97.600.000 97.800.000 98.000.000 98.500.000

w tym:
a) podatki i opłaty lokalne

14.000.000 14.000.000 14.100.000 14.000.000 14.100.000 14.200.000

b) udziały w podatkachpaństwowych

25.000.000 25.500.000 25.600.000 25.700.000 26.000.000 26.200.000

c) dochody z mienia
d) subwencje

4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.700.000 4.800.000 4.800.000
36.500.000 37.000.000 37.500.000 37.500.000 38.000.000 38.000.000
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14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000

f) środkiz art. 5 ust. 3ustawy o finansach
publicznych
II. Przychody budŊetu
2.1. Pożyczki/ kredyty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

2.2. Papiery wartościowe
2.3. w tym: przychody z pożyczek/kredytów
i papierów wartościowych zaciąganych
w związku ze środkami przyrzeczonymi
w umowie z podmiotem przekazującym
środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
2.4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów
i pożyczek
2.5. Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem I+ II

97.000.000 97.300.000 97.600.000 97.800.000 98.000.000 98.500.000

III. Wydatki budŊetu

90.525.500 91.090.000 94.600.000 94.800.000 94.900.000 97.400.000

3.1. Wydatki bieżące

85.595.315 85.739.885 86.030.010 86.310.190 86.590.260 87.095.165

w tym:
3.2. koszty obsługi długu z tytułu odsetek
i dyskonta od papierów wartościowych

891.220

613.300

395.360

264.560

133.760

29.000

Wydatki bieżące z udziałem środków z art.
5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
3.3. Wydatki majątkowe

2.800.000 3.300.000 6.600.000 6.600.000 6.500.000 9.000.000

w tym:
Wydatki inwestycyjne

2.800.000 3.300.000 6.600.000 6.600.000 6.500.000 9.000.000

w tym: wydatki majątkowe z udziałem
środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
3.4. Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji

2.130.185 2.050.115 1.969.990 1.889.810 1.809.740 1.304.835

3.5. w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych
samorządowym osobom prawnym
w związku z realizującym zadania
z wykorzystaniem środków z art. 5
ust. 3 ustawy o fin. publ.
IV. Rozchody budŊetu

6.474.500 6.210.000 3.000.000 3.000.000 3.100.000 1.100.000

4.1. Spłata pożyczek/kredytów

6.474.500 6.210.000 3.000.000 3.000.000 3.100.000 1.100.000

4.2. Wykup papierów wartościowych
Ogółem 3.2. + IV

7.365.720 6.823.300 3.395.360 3.264.560 3.233.760 1.129.000
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w tym:
4.3. Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągnietego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin.
publ.
4.4. ObciąŊenia budŊetuSUMA: 3.2.+3.43.5.+4.1+4.2-4.3.

9.495.905 8.873.415 5.365.350 5.154.370 5.043.500 2.433.835

V. Łączne zadłuŊenie na koniec roku budŊetowego z tytułu kredytów - z tytułu pożyczek - z tytułu emisji obligacji

16.410.000 10.200.000 7.200.000 4.200.000 1.100.000

0

16.410.000 10.200.000 7.200.000 4.200.000 1.100.000

0

5.1. w tym: dług publiczny powstały w związku
ze środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym środkami z art.
5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
5.2. Saldo zadłuŊenia (V- 5.1.)
VI. Wskaňniki zadłuŊenia
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169
ustawy o finansach publicznych (4.4. : I ≤
15%)

9,79

9,12

5,50

5,27

5,15

2,47

6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170
ustawy o finansach publicznych (5.2.: I ≤
60%)

16,92

10,48

7,38

4,29

1,12

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień

986
986

UCHWAŁA NR XLIII/358/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie :przekształcenia zakładów budŊetowych - Przedszkola w jednostki budŊetowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.
U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 59 ust.1,2 , 4 i 7
art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn.
zm.) oraz art. 16 ust. 1 ust. 3,5,6 i 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) §§ 68 i 69 rozporzadzenia
Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz trybu postepowania przy przekształceniu w inną
formę organizacyjno-prawną (Dz.U. z 2006 r. Nr 116,
poz. 783 z pożn. zm.) Rada Gminy Babice w uchwala,
co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia likwiduje się zakłady budżetowe - samorządowe przedszkola prowadzone przez
Gminę Babice, celem przekształcenia ich w jednostki
budżetowe.

§ 2.
1. Czynności likwidacyjne zakładów budżetowychprzeprowadzą dyrektorzy poszczególnych przedszkoli
w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r.
2. Czynności likwidacyjne obejmują :
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań
oraz stanu środków obrotowych i majatku trałego
znajdujacego się w użytkowaniu przekształcanych
zakładów budżetowych.
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych przekształcanych zakładów budzetowych
zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3) sporzadzenie bilansu zamknięcia każdego z przekształcanych zakładów budżetowych.
§ 3. Z dniem 1 września 2010 roku tworzy się jednostki budżetowe - przedszkola samorządowe pod nazwą:
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1) Przedszkole Samorządowe w Babicach
2) Przedszkole Samorządowe w Olszynach
3) Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Poz. 986,987,988

4. Z dniem 1 września 2010 roku należności i zobowiązania przekształcanych zakładów budżetowych według stanu na dzień przekształcenia przejmują odpowiednio jednostki budżetowe.

§ 4.
1. Po przekształceniu w jednostki budżetowe, przedszkola zachowują dotychczasowe nazwy
2. Pracownicy każdego z przekształconych zakładów
budżetowych stają się pracownikami odpowiedniej
jednostki budżetowej i zachowują dotychczasowe
warunki pracy i płacy .
3. Z dniem 1 września 2010 roku mienie znajdujące się
w użytkowaniu przekształconych zakładów budżetowych staje się mieniem odpowiedniej jednostki budżetowej.

§ 5. Statuty nowo utworzonych jednostek nadane
będą odrębną uchwałą.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Babice:
mgr Halina Sędzielarz

986
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UCHWAŁA NR XLII/206/2010
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2005 Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie:
zwrotu zasiłków i ņwiadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie: wydatków na usługi, pomocy
rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie siĉ, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków
celowych specjalnych
Na podstawie 18 ust., art. 40, ust.1, art.41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz
art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej /Dz. U. z 2009, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm./.
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXVI/170/2005 Rady
Gminy w Białym Dunajcu z dnia 24 lutego 2005 r., zmieniającą uchwałę Nr XXVII/175/2005 z dnia 31 marca
2005 r., w sprawie: zwrotu zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie: wydatków na
usługi, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne
usamodzielnienie się, zasiłków okresowych, zasiłków
celowych, zasiłków celowych specjalnych, w ten sposób, że: § 2 otrzymuje brzmienie: Zasiłki i świadczenia
z pomocy społecznej wymienione w § 1, nie podlegają
zwrotowi jeżeli: 1.dochód na osobę nie przekracza 150%
kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8
ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku pomocy rzeczowej, dożywiania, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się. 2.dochód na osobę nie
przekracza 250% kryterium dochodowego określonego
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku specjalnych zasiłków celowych. § 3
otrzymuje brzmienie: Zasiłki i świadczenia z pomocy
społecznej wymienione w § 1 podlegają zwrotowi jeżeli:
1.dochód na osobę przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2
987

ustawy o pomocy społecznej, w przypadku pomocy
rzeczowej, dożywiania, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się. 2.dochód na osobę przekracza 250%
kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8
ust. 1 pkt 1,2 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku
specjalnych zasiłków celowych. 3.Zwrot wydatków dokonuje się na podstawie wydanej decyzji o zwrocie
świadczenia w wysokości 100% przyznanego świadczenia z możliwością rozłożenia na 10 miesięcznych rat.
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie
zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości
stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może
odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biały Dunajec i Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białym Dunajcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec:
Andrzej Styczeń
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UCHWAŁA NR XLIX/368/10
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/253/09 z dnia 20 marca 2009r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek
czynszu z tytułu dzierŊawy nieruchomoņci stanowiących własnoņć Gminy Biskupice.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Biskupice uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXV/253/09 Rady
Gminy Biskupice z dnia 20 marca 2009r., w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupice zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: "
2. Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za grunty
dzierżawione na inne cele niż wymienione w punkcie 1
wynosi 0,20 zł/m2 ."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 3.
1)

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Biskupice oraz Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2)
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice:
Maria Ciastoń

988

989
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UCHWAŁA NR XXVIII/288/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych
składników wynagrodzenia a takŊe wysokoņć i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego.
Działając na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela tekst
jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006r poz. 97 z późn.zmianami
oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz.1591 z późn.zmianami/ i zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych
stawek
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli,sposobu obliczenia stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową,wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do
dodatku funkcyjnego,ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego,wykazu trudnych i uciążliwych
warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania
dodatku za te warunki oraz szczegółowych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniających do dodatku za wysługę lat / Dz.U.Nr 22
poz.181 z póź.zmianami/ zwanym dalej „rozporządzeniem”

1. Nagród jubileuszowych

Rada Gminy w Budzowie- uchwala, co następuje:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także zasady
ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela , określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej.
§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:

2. Dodatku za wysługę lat,
3. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
4. Zasiłku na zagospodarowanie,
5. Odpraw z tytułu rozwiązywania stosunku pracy,
6. Odpraw z tytułu przejścia na emeryturę
określają odpowiednio przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.
§ 3. Określa w drodze regulaminu wysokość oraz
warunki przyznawania nauczycielom: dodatku motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród specjalnego funduszu nagród, pomocy
zdrowotnej oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Krystyna Szczepaniak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/288 /2010
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 26 lutego 2010r.

Regulamin Okreņlający wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy nagród oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastĉpstw doraňnych a takŊe wysokoņć i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
Rozdział 1
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznowychowawczych i opiekuńczych przejawiających się
w:
a) Uzyskiwaniu przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b) Umiejętnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełnym rozpoznaniu środowiska wychowawczego uczniów, aktywnym i efektywnym działaniu
na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki,
2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajęciem.
3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w pracy pozalekcyjnej, także opiekę nad organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
c) przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli, lekcje koleżeńskie,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
Lp.

Placówka-stanowisko

1

Przedszkola
dyrektor przedszkola do 3 oddziałów
Szkoły wszystkich typów
dyrekotr szkoły do:
6 oddziałów
9 oddziałów
18 oddziałów
Wicedyrektor

2

3

W przypadku Zespołu – przedszkole traktujemy jak
1 oddział i oddział „0” przy szkole podstawowej - jak
1 oddział.
5) Pozostałe dodatki funkcyjne wynoszą miesięcznie:
a) wychowawstwo klasy liczącej do 20 uczniów 70 zł
b) wychowawstwo klasy liczącej od 21 do
25 uczniów - 80 zł

§ 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny i jest umotywowany na piśmie.
§ 3. Przyznanie dodatku następuje w formie pisemnej i o tym fakcie dyrektor informuje Radę Pedagogiczną
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej placówce.
§ 4. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania, uwzględniając, poziom spełniania warunków o których mowa w § l dla nauczycieli ustala
dyrektor szkoły, w wysokości od; 5% - 20% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela, dla dyrektorów-organ prowadzący w wysokości jak dla nauczycieli.
Rozdział 2
DODATEK FUNKCYJNY
§ 5.
1) Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym
powierzono stanowiska lub funkcję:
a) dyrektora szkoły,
b) wicedyrektora szkoły,
c) wychowawstwo klasy,
d) opiekuna stażu
2) Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki określone w ust. 1
lit. a - d w zastępstwie.
3) Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły
określa organ prowadzący, uwzględniając: -liczbę oddziałów, liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz warunki
w jakich szkoła pracuje.
4) Wójt Gminy przyznaje dodatek funkcyjny dyrektorowi
zgodnie z poniższą tabelą;
miesięcznie w zł
od

do

450,00

650,00

450,00
650,00
950,00
650,00

750,00
950,00
1450,00
1050,00

c) wychowawstwo
klasy
liczącej
powyżej
25 uczniów – 100 zł.
d) opiekun stażu 50 zł
6) W przypadku klas łączonych- kwotę określoną
w ust.5 lit.b rozdziela się po połowie dla dwóch wychowawców klas których łączenie dotyczy.
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7) Dodatki funkcyjne o których mowa w ust.4 przyznaje organ prowadzący, zaś wymienione w ust.5 - dyrektor szkoły
Rozdział 3
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 6.
1) Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
a) Zajęć dydaktycznych w klasach łączonych
w szkołach podstawowych,
b) Prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka,
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
c) Zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
2) Dodatek za trudne warunki pracy ustala się w wysokości:
a) Prowadzenie zajęć w klasach łączonych - 15 %
stawki godzinowej za każdą przepracowaną
w tych klasach godzinę nauczania
b) Prowadzenie indywidualnego nauczania - 10 %
stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną
c) Prowadzenie
zajęć
rewalidacyjnowychowawczych – 15 % stawki godzinowej za
każdą przepracowaną godzinę.
Rozdział 4
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŇNYCH
ZASTĈPSTW
§ 7.
1) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. l ustala się mnożąc odpowiedni wymiar godzin 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.
3) Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiarową obliczoną na zasadach określonych
w ust.1

Rozdział 5
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 8.
1) Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona
jest od stanu rodzinnego nauczyciela.
2) Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy
w zależności
od
liczby
osób
w rodzinie
w następującej wysokości miesięcznie:
-- dla l osoby - 10 zł
-- dla 2 osób - 20 zł
-- dla 3 osób - 30 zł
-- dla 4 i więcej - 40 zł
3) Do osób o których mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela, współmałżonka oraz dzieci pozostające
na jego wyłącznym utrzymaniu.
4) Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu
również nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2
5) Dodatek przysługuje nauczycielowi:
a) Niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
b) Od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie
6) Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi
zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż 1/2
obowiązującego wymiaru zajęć.
7) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
organ prowadzący szkołę i wypłacany jest z dołu.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. Brak treści
1) Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
a) Szkole; - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Budzów.
b) Zespole – należy przez to rozumieć zespół szkolno-przedszkolny dla którego organem prowadzącym jest gmina Budzów.
c) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora
placówek o których mowa w ust. 1 lit.a i b,
d) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od l września danego roku do
31 sierpnia roku następnego
e) klasie - należy przez to rozumieć także oddział,
f) uczniu - należy przez rozumieć także wychowanka
Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR XXVIII/289/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zasad wypłacania ņwiadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich
przyznawania.
Działając na podstawie art.72 ust.1 Karty Nauczyciela
–tekst jednolity Dz.U.Nr 97 z 2006r. poz. 97 z późniejszymi zmianami oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt.15
art.40 ust.1 Ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn.zm./

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

Rada Gminy w Budzowie uchwala co następuje;
§ 1. Określa w drodze regulaminu zasady wypłacania
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunki i sposób ich przyznawania w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Krystyna Szczepaniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/289/2010
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 26 lutego 2010r.
REGULAMIN ŅWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI
§ 1. Organ prowadzący szkoły, przeznacza w budżecie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości określonej w uchwale budżetowej
gminy– zgromadzone w dz.801 roz.80195 „Pozostała
działalność” w Biurze Obsługi Szkół.
§ 2. Ze środków tych mają prawo korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego
wymiaru czasu pracy i na czas nieokreślony oraz nauczyciele emeryci i renciści zwani dalej „nauczycielami” którzy:
- pozostają w leczeniu na wskutek wypadku lub innego
zdarzenia losowego,

a w przypadku nauczycieli emerytów, rencistów miesięczny koszt leczenia przekracza 100 zł. udokumentowany rachunkami.
§ 3. Podanie o przyznanie środków na pomoc
zdrowotną musi być poparte zaświadczeniem lekarskim
stwierdzającym jeden z przypadków opisanych w § 2.
§ 4. Podania wraz z załącznikami należy składać
w Biurze Obsługi Szkół w Budzowie. Pomoc finansowa
jest wypłacana w formie zapomogi.
§ 5. Do rozpatrywania wniosków Wójt powołuje
komisję.

- leczą się z powodu przewlekłej, długotrwałej choroby, lub
gdy przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki,
-w wyniku choroby korzystać muszą ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, i przebywają na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie minimum 30 dni,

Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR XXVIII/290/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3KN
Działając na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela –
tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006r. poz. 97 z późniejszymi
zmianami oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 art.40 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm./
Rada Gminy w Budzowie uchwala co następuje;
§ 1. Określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym
wymiarze
godzin

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Krystyna Szczepaniak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/290 /2010
Rady Gminy w Budzowie
z dnia 26 lutego 2010r.

TYGODNIOWY OBOWIĄZKOWY WYMIAR GODZIN ZAJĈĆ NAUCZYCIELI NIEWYMIENIONYCH W ART.42 UST.3KN
§ 1. Dotyczy to nauczycieli, którzy w ramach
stosunku pracy realizują obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin tzw. łączone pensum. Przykład;
nauczyciel realizuje kilkanaście godzin wg pensum
18-godzinnego a kilkanaście wg pensum 30–
godzinnego w ramach jednego etatu.

godziny w ten sposób, że czas zajęć mniejszy niż
0.5 godziny pomija się, a co najmniej 0.5 liczy się za
pełną godzinę. Przykład; wymiar realizowany- 12/30 +
12/18 = 1.067 etatu wymiar obowiązkowy- 24 godziny
: 1.067 = 22.49 pensum; 22 godziny i 2
ponadwymiarowe
§ 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oblicza się dla tych nauczycieli w odniesieniu do tak
ustalonego pensum.

§ 2.
Dla
tych
nauczycieli
obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć, ustala się proporcjonalnie
w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez
nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Krystyna Szczepaniak

§ 3. Uzyskany zgodnie z § 2 wynik liczby godzin
tygodniowego wymiaru zaokrągla się do pełnej
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UCHWAŁA NR LVI/311/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie okreņlenia warunków odpłatnoņci za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŊywiania"
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001r nr 142, poz.1591 z póź.zm.), art.17 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009 nr.175. poz.1392 z póź.zm) oraz art.6 ustawy z dnia
29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U nr. 267,
poz.2259, zm. z 2008r nr 225, poz.1487, Dz.U z 2009r nr.219,
poz.1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłku może być przyznana
odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art.3
pkt.1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie
przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym
mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
Wysokość odpłatności liczona w stow stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art.8 ust.1pkt.1 i 2
sunku do kosztu pomocy w zakresie
ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %
dożywiania wyrażona w %
powyżej 150% do 200%
75%
powyżej 200%
100%
cjalnego,
częściowo
lub całkowicie zwolniona z pono§ 2.
szenia odpłatności, zwłaszcza jeżeli ustalenie odpłat1) Zwrot wydatków, o którym mowa w §1 następuje
ności stanowiłoby dla tej osoby nadmierne obciążew terminie do 15 każdego miesiąca, następującego
nie lub tez niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.
po miesiącu, w którym udzielono pomocy, na pod§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistawie zestawienia wydatków sporządzonego przez
strzowi Miasta Bukowna.
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie, w oparciu o rozliczenie przekazane
§ 5. Traci moc uchwała nr XLI/242/05 Rady Miejprzez dyrektora właściwej placówki.
skiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2005r w sprawie
2) Zwrotu wydatków , o których mowa w ust.1 dokoszczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie
nują rodzice i opiekunowie ucznia, który korzystał
posiłków dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych
ze świadczenia w formie posiłku albo osoba korzyi Gimnazjum.
stająca ze świadczenia w formie posiłku, przelewem
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew Bukownie lub w kasie Miejskiego Ośrodka Powództwa Małopolskiego.
mocy Społecznej w Bukownie.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
osoba ubiegająca się o pomoc w formie posiłku może
być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika so-

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR LIX/317/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29.12.2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ), art. 212
ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia
27 sierpień 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240.) Rada Miejska w Bukownie uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. W planie dochodów budżetu miasta na rok
2010 zwiększa się dochody na łączną kwotę 165.946,26
zł, w tym dochody bieżące na łączną 165.946,26 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. W planie wydatków budżetu miasta na rok 2010,
zwiększa się wydatki na łączną kwotę 192.893,48 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.1. ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej w ramach EFS o kwotę 163.954,91 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 7 Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie dodaje się
ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
1. „ust. 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie
programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego – jak w załączniku nr 8a”, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. „ust. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bukowno
do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
wieloletnich programów w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu – jak w załączniku nr 8a”.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26.947,22
zł. w tym:
1.1. wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 26.947,22 zł.
2) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 192.893,48 zł.,
w tym:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady: A. Labisko

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIX/317/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 marca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŉETU MIASTA BUKOWNO NA 2010 ROK

Wiceprzewodnicząca Rady: A. Labisko
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIX/317/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 marca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŉETU MIASTA BUKOWNO NA 2010 ROK

Wiceprzewodnicząca Rady: A. Labisko
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIX/317/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BIEŉĄCYCH BUDŉETU MIASTA BUKOWNO NA
2010 ROK

Wiceprzewodnicząca Rady: A. Labisko
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIX/317/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 marca 2010 r.

Wiceprzewodnicząca Rady: A. Labisko
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UCHWAŁA NR II/267/2010
RADY GMINY DĈBNO
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŊnoņci pieniĉŊnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dĉbno lub jej jednostkom podległym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 59
ust. 1- 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Dębno, zwanej dalej „Gminą” lub jej jednostkom podległym, obejmujących ich umarzanie,
odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładania na raty,
a także wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.
2. Uchwała nie ma zastosowania do udzielania ulg
w spłacie należności cywilnoprawnych pobieranych
przez Gminę w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2.
1. Przez wartość należności, o której mowa w uchwale,
należy rozumieć kwotę należności głównej.
2. Udzielenie ulgi może dotyczyć całej należności lub jej
części, a także odsetek i pozostałych należności
ubocznych.
§ 3. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może być umorzona w całości lub w części,
jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub
pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6.000 zł,
2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
3) dłużnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.

5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika,
z przyczyn o których mowa w art. 13 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.) lub
umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyny
określonej w art. 361 pkt 1 Prawa upadłościowego
i naprawczego,
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
7) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom
dłużnika, a w szczególności jego egzystencji albo
podmiot wykonujący działalność pożytku publicznego
wykaże, że ściągnięcie wierzytelności pozbawiłoby go
możliwości realizacji wykonywanego zadania publicznego,
8) jest to uzasadnione interesem publicznym,
9) wartość należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 4.
1. Umorzenie należności może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika.
2. W przypadkach określonych w § 3 w pkt 1 - 4 oraz
w pkt 6 i pkt 9 umorzenie należności może być dokonane z urzędu.
§ 5. Ulgi w spłacie należności polegające na odraczaniu terminu zapłaty lub rozkładaniu na raty, mogą
być udzielone w przypadkach wskazanych w § 3 lub gdy
jest to uzasadnione innymi względami społecznymi lub
gospodarczymi.
§ 6.
1 Do udzielania ulg są uprawnieni:
1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w stosunku do należności przypadających kierowanym przez nich jednostkom, jeżeli ich wartość
nie przekracza 10.000,00 zł,
2) Wójt Gminy Dębno – w stosunku do pozostałych
należności,
2. Umorzenie należności, której wartość przekracza
100.000,00 zł wymaga zasięgnięcia opinii Komisji
Rozwoju Gospodarczego Finansów Rady Gminy
Dębno.
§ 7. Ulgi dla dłużników prowadzących działalność
gospodarczą mogą być udzielone na ich uzasadniony
wniosek, w którym wykażą, zgodnie z art. 107 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ( Dz. Urz. UE C
306,17.12.2007 r.), że otrzymane wsparcie ze środków
publicznych nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między
państwami członkowskimi UE, lub że w przypadkach
określonych w § 3 w punktach 2,7, 8 i w § 5 spełnione są
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warunki do uzyskania pomocy de minimis, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).
§ 8. W przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą
do wniosku, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały
należy dołączyć:
1) zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
w tym okresie,
2) informacje o każdej pomocy innej niż pomoc de minimis, a uzyskanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych bądź na projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis,
3) oświadczenie, że dłużnik nie znajduje się w trudnej
sytuacji wykluczającej udzielenie pomocy de minimis
zgodnie z art. 1 ust.1 litera h/ rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1998/2006 powołanego w § 7, w rozumieniu
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz.
UE C 244 z 1.10.2004) powołanych w punkcie 7 Preambuły do cytowanego rozporządzenia Komisji (UE).
§ 9. O udzieleniu ulgi organ lub osoba uprawniona
rozstrzyga w formie pisemnej zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego; w przypadkach określonych w § 3

Poz. 994

pkt 1, pkt 3 i pkt 4, pismo zawierające oświadczenie
o zastosowaniu ulgi pozostawia się w aktach sprawy.
§ 10.
1. Osoby wymienione w § 6 ust. 1 sporządzają sprawozdanie dotyczące wartości umorzonych należności
oraz innych ulg udzielonych na podstawie niniejszej
uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych sporządzają
według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i przekazują Wójtowi Gminy Dębno
w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
3. Wójt Gminy Dębno sporządza zbiorcze sprawozdanie
dotyczące zakresu umorzonych należności oraz pozostałych ulg i przedstawia je Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Dębno w terminie do końca lutego każdego
roku za rok poprzedni.
4. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
§ 12.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Pierzga
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Poz. 994,995
Załącznik nr 1
do Uchwały nr II/267/2010
Rady Gminy Dębno
z dnia 26 lutego 2010 r.
KOMISJA REWIZYJNA
Rady Gminy Dębno*

za ............ rok
WÓJT GMINY DĘBNO
....................................................
( nazwa umarzającego )
l.p

1
1
2

3

Wyszczególnienie

2

Nazwa
dłużnika
symbol
dłużnika
**
3

Liczba
dłużników

Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Liczba
rat

Termin odroczenia, rozłożenia na raty
(ostatnia
rata)

Tytuł zadłużenia

4

6

7

8

9

Umorzenie
Odroczenie

Bez rozłożenia
na raty
Z rozłożeniem na
raty
Rozłożenie na raty
.....................................
...........................................
.................................
( główny księgowy )
( dzień , miesiąc, rok )
( kierownik jednostki )

* Niepotrzebne skreślić
** Wstawić odpowiednio:
A- osoba fizyczna
B- osoba prawna
C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Pierzga
994

995
995

UCHWAŁA NR NR XXXIX/324/2010
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 211, art.212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) z związku z art. 16 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215,
poz. 1664) - Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia się co następuje:
§ 1. Zmienia się budżet gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2010 w ten sposób, że w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010 Nr XXXVI/304/2009

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia
2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W wyniku zmian o których mowa w § 1:
a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę –
9.303,- zł,
b) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę –
9.303,- zł.
§ 3. Zmienia się uchwałę budżetową Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010 Nr XXXVI/304/2009
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia
2009 r. w ten sposób, że:
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1) § 8 otrzymuje brzmienie: „ § 8. Ustala się zestawienie
dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2010 roku – jak załącznik nr 11”,
2) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 995

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/324/2010
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 31 marca 2010 r.

Zmiany w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Dział
1.

Rozdział
2.

900

756

900
90003

Treść
3.
DOCHODY
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody bieżące :
wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
w tym dochody bieżące:
wpływy z opłat
wpływy z kar
WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Zmniejszenia
4.
-

Zwiększenia
5.
9.303,3.973,3.973,-

-

5.330,-

-

5.000,-

-

330,9.303,9.303,9.303,9.303,9.303,-

Uzasadnienie: W związku z likwidacją z dniem 01.01.2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się korekty budżetu gminy na rok 2010 poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.973,- zł tj. w wysokości środków pozostałych
na rachunku bankowym funduszu na dzień 1 stycznia br. oraz zwiększenie dochodów budżetu gminy w dziale 756 –
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.330,- złotych tj. w wysokości planowanych tegorocznych wpływów środków z tytułu opłat, które przed dniem 1 stycznia br. stanowiły przychody funduszu i równoczesne zwiększenie wydatków budżetu gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie
miast i wsi o kwotę 9.303,- zł z przeznaczeniem wydatki bieżące.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot
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Poz. 995,996
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/324/2010
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 31 marca 2010 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/304/2009 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniĉŊnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze ņrodowiska i wydatki
na realizacjĉ zadań związanych z ochroną ņrodowiska i gospodarką wodną na 2010 roku.
Dział
1.

Rozdział
2.

900
90011

756
75618

900
90003

Treść
3.
DOCHODY
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
środki pozostające na rachunku bankowym funduszu na dzień 01.01.2010 r. podlegające przekazaniu na rachunek budżetu
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
wpływy z opłat
wpływy z kar
WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
koszty transportu i utylizacji eternitu

Plan
4.
9.303,3.973,3.973,3.973,5.330,5.330,5.000,330,9.303,9.303,9.303,9.303,-

Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot

995

996
996

UCHWAŁA NR XXXIX/325/2010
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2010 w ten sposób, że w załącznikach Nr 2 i Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010 Nr XXXVI/304/2009
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia

2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot
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Poz. 996,997
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/325/2010
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 31 marca 2010 r.

Zmiany w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Dział
1.

Rozdział
2.

852
85203

Treść
3.
WYDATKI
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
w tym wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
dotacje na zadania bieżące

Zmniejszenia
4.
36.000,36.000,36.000,36.000,36.000,-

Zwiększenia
5.
36.000,36.000,36.000,36.000,-

-

36.000,-

Uzasadnienie: Dokonuje się korekty budżetu gminy na rok 2010 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.
85203 – Ośrodki wsparcia w celu zabezpieczenia środków na realizacje zadań gminy w zakresie zapewnienia usług
opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych tzw. Dzienny Dom Wsparcia. Zdanie będzie realizowane
przez podmiot wybrany w ramach otwartego konkursu ofert, do którego mogą przystąpić organizacje pozarządowe
prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot
996

997
997

UCHWAŁA NR XXXIX/326/2010
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2010 w ten sposób, że w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010 Nr XXXVI/304/2009
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia
2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian o których mowa w § 1:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę –
113.324,90 zł,
b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę –
113.324,90 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/326/2010
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 31 marca 2010 r.

Zmiany w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Dział
1.

Rozdział
2.

853

853
85395

Treść
3.
DOCHODY
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym dochody bieżące :
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej
WYDATKI
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Zmniejszenia
4.
-

Zwiększenia
5.
113.324,90
113.324,90
113.324,90

-

113.324,90
113.324,90
113.324,90
113.324,90

-

54.550,00
58.774,90

Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 113.324,90 zł z tytułu zwiększenia dotacji rozwojowej oraz na
zwiększeniu planu wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395
– Pozostała działalność również o kwotę 113.324,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie: „Nowa Droga – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”. Zmian dokonano w związku zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – pismo PKN-OP.621-7-85/10.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot
997

998
998

UCHWAŁA NR XXXIX/327/2010
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2010 w ten sposób, że w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały budżetowej
Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce
na
rok
2010
Nr XXXVI/304/2009
Rady
Gminy
IgołomiaWawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian o których mowa w § 1:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę –
643.700,- zł,
b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę –
643.700,- zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159

– 8439 –

Poz. 998,999
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/327/2010
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 31 marca 2010 r.

Zmiany w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Dział
1.

Rozdział
2.

600

600
60011

Treść
3.
DOCHODY
Transport i łączność
w tym dochody majątkowe:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
WYDATKI
Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
w tym wydatki majątkowe:
z tego:
wydatki inwestycyjne – budowa chodnika

Zmniejszenia
4.
-

Zwiększenia
5.
643.700,643.700,643.700,643.700,-

-

643.700,643.700,643.700,643.700,643.700,-

Uzasadnienie: Dokonuje się korekty budżetu gminy na rok 2010 poprzez zwiększenie dochodów budżetu
gminy w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 643.700,- zł w związku podjęciem przez Gminę realizacji zadania
z zakresu administracji rządowej polegającego na przejęciu ograniczonego zarządzania drogą krajową Nr 79 i współfinansowania w roku 2010 zadania – pn. „Budowa chodników w miejscowości Wawrzeńczyce” oraz zwiększenie
wydatków budżetu gminy w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe również
o kwotę 643.700,- zł z przeznaczeniem na budowę chodników przy drodze krajowej w miejscowości Wawrzeńczyce.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot
998

999
999

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2010
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2010 w ten sposób, że w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały budżetowej
Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce
na
rok
2010
Nr XXXVI/304/2009
Rady
Gminy
IgołomiaWawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian o których mowa w § 1:
a) zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę –
314.500,-zł,
b) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę –
406.238,-zł,
c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę –
720.738,-zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159

– 8440 –

Poz. 999
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/328/2010
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 31 marca 2010 r.

Zmiany w budŊecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010.
Dział
1.

Rozdział
2.

010

758

010
01008

600
60011

60016

60078

700
70005

750
75022

75023

Treść
3.
PRZYCHODY
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych
DOCHODY
Rolnictwo i łowiectwo
w tym dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące:
część oświatowa subwencji ogólnej
WYDATKI
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
w tym wydatki majątkowe:
wydatki inwestycyjne – budowa chodnika
Drogi publiczne gminne
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Administracja publiczna
Rady gmin
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Urzędy gmin
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Zmniejszenia
4.
-

Zwiększenia
5.
314.500,314.500,-

-

406.238,475.800,475.800,-

69.562,69.562,-

-

-

720.738,10.000,10.000,10.000,-

-

10.000,-

-

523.838,143.705,143.705,143.705,300.133,300.133,-

-

300.133,-

-

80.000,80.000,-

-

80.000,-

-

25.000,25.000,25.000,-

-

25.000,-

-

31.000,5.000,5.000,-

-

5.000,-

-

10.000,10.000,-

-

10.000,-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159
75075

754
75412

801
80101

851

85154

900
90015

– 8441 –

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Ochrona zdrowia
z tego: na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym wydatki bieżące:
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym wydatki majątkowe:
z tego:
wydatki inwestycyjne – budowa linii oświetlenia ulicznego
w Tropiszowie (tzw. działki nauczycielskie)

Poz. 999
-

16.000,16.000,-

-

6.000,10.000,-

-

15.000,15.000,15.000,-

-

15.000,-

-

80.000,80.000,80.000,-

-

80.000,-

-

32.900,32.900,-

-

32.900,32.900,-

-

2.600,30.300,-

-

3.000,3.000,3.000,-

-

3.000,-

Uzasadnienie: Dokonuje się korekty budżetu gminy na rok 2010 poprzez:
1) zwiększenie przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 314.500,-zł,
2) zwiększenie dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 406.238,-zł w tym:
--zwiększenie w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 475.800,-zł tytułem zwrotu podatku od towarów i usług
(VAT) - dotyczy realizacji II etapu budowy wodociągu gminnego,
-- zmniejszenie w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 69.562,-zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej
subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3-4822/2/20 informujące gminę o ostatecznych planowanych
kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych),
3) zwiększenie wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 720.738,-zł w tym:
-- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 - Melioracje wodne o kwotę 10.000,-zł na wydatki bieżące
związane z konserwacją urządzeń wodnych,
-- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 523.838,-zł, z tego:
a) rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe o kwotę 143.705,-zł z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowości Wawrzeńczyce przy drodze krajowej,
b) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 300.133,-zł na pokrycie kosztów remontów dróg gminnych,
c) rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 80.000,-zł na zapewnienie wkładu własnego do
zadań realizowanych w ramach dotacji z Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych polegających na remoncie lub
odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi
mającej miejsce w latach 2008-2009,
-- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę
25.000,-zł - bieżące remonty budynków komunalnych,
-- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 31.000,-zł, z tego:
a) rozdz. 75022 – Rady gmin o kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania
rady gminy,
b) rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 10.000,-zł z przeznaczeniem na wykonania prac remontowo-adaptacyjnych
w budynku UG (prace stolarskie, zakup mebli tj. krzeseł i biurek),
c) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.000,-zł na promocję gminy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159

999

– 8442 –

Poz. 999,1000

-- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.000,-zł na wykonanie prac budowlano- remontowych przy budynku remizy OSP Wawrzeńczyce,
-- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 80.000,-zł z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Igołomi,
-- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85451 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 32.900,-zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych,
-- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o
kwotę 3.000,-zł z przeznaczeniem zwiększenie środków na inwestycję pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego
w Tropiszowie (tzw. działki nauczycielskie)”.
Przewodniczący
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
S. Nawrot
1000

1000

UCHWAŁA NR XXXVI/378/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Oņrodka Zdrowia w Miechowie
Na podstawie art. 39 ust.2 w związku z art.39 ust.3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. nr 91 poz. 408 z późn. zm.)
Rada Miejska w Miechowie uchwala co nastepuje:

rza Ogólnego, Miechów, ul. Konopnickiej 21"
Na skutek powyższego przedmiotowy załącznik do statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały .

§ 1. Zatwierdza się zmianę w statucie Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Miechowie dokonaną uchwałą Rady
Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie nr
2 z dnia 18 grudnia 2009r. na mocy której: „zmienia się
statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie w ten
sposób, że w załączniku nr 1 do statutu „Schemat Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia" dodaje się komórkę organizacyjną „Poradnia rehabilitacyjna", a nadto zmienia się siedzibę Gabinetu Lekarza Ogólnego
Miechów, Os. XXX lecia na nową siedzibę Gabinet Leka-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Andrzej Chmielewski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/378/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Schemat Organizacyjny Gminnego Oņrodka Zdrowia
-------------------

Kierownik - Rada Społeczna
Zastępca Kierownika - Główny Księgowy
Gabinet Lekarza Ogólnego................................Nasiechowice 45
Gabinet Lekarza Ogólnego.............Miechów, ul. Konopnickiej 21
Gabinety Lekarza Ogólnego.................Miechów, ul. Szpitalna 1 F
Poradnia Dziecka Zdrowego...................Miechów, ul. Szpitalna 3
Poradnia Dziecka Chorego......................Miechów, ul. Szpitalna 3
Poradnia Alergologiczna..........................Miechów, ul. Szpitalna 3
Poradnia Rehabilitacyjna...........................Miechów, ul. Szpitalna 1
Gabinet Rehabilitacji..................................Miechów, ul. Szpitalna 1
Gabinet Medycyny Pracy...........................Miechów, ul. Szpitalna 1
Labolatorium Analityczne.........................Miechów, ul. Szpitalna 3
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej...................Nasiechowice 45
Gabinet Położnej Środowiskowej............Miechów, ul. Szpitalna 3
Gabinet Medycyny Szkolnej....................Miechów, ul. Szpitalna 3
Gabinet Zabiegowy
Pracownia EKG
Administracja
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Andrzej Chmielewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159

– 8443 –

Poz. 1001,1002

1001
1001

UCHWAŁA NR XXXVII/394/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej i targowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżn.zm./ oraz art.19 pkt.2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach
lokalnych /Dz.U. z 2002r Nr 9 poz.84 z późn.zm./ Uchwala się co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej lub targowej dla poszczególnych
inkasentów w wysokości:
- Paczyński Janusz – 450 zł brutto + 15 % od zainkasowanej kwoty opłaty parkingowej,
- Motyka Andrzej - 450 zł brutto + 15 % od zainkasowanej kwoty opłaty parkingowej,
- Nastarowski Zbigniew – 450 zł brutto + 15 % od
zainkasowanych kwot opłat parkingowych i targowych,

- Jasiński Bogusław - 450 zł brutto + 15 % od zainkasowanej kwoty opłaty parkingowej,
- Knuth Mirosław - 450 zł brutto + 15 % od zainkasowanej kwoty opłaty parkingowej,
- Gądek Krzysztof - 450 zł brutto + 15 % od zainkasowanej kwoty opłaty parkingowej,
- Szymanek Krzysztof - 450 zł brutto + 15 % od zainkasowanej kwoty opłaty parkingowej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta w Miechowie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Andrzej Chmielewski

- Kowalczyk Adrian – 450 zł brutto + 15 % od zainkasowanych kwot opłat parkingowych i targowych,
- Janczyk Paweł - 450 zł brutto + 15 % od zainkasowanej
kwoty opłaty parkingowej,
1001

1002
1002

UCHWAŁA NR LI/326/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu uŊytkowania obiektu sportowego "Orlik 2012".

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art.41 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1
i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2010r. Nr 17, poz.95) – Rada Miasta Mszana
Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin użytkowania obiektu
sportowego "Orlik 2012" w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
mgr Eugeniusz Sieja
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1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu
sportowego.

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

2. Administratorem obiektu sportowego „Orlik” jest
Urząd Miasta w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego
2, 34-730 Mszana Dolna.

9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać
z pomieszczeń szatni w porozumieniu z Gospodarzem obiektu.

3. Obiekt sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej,
boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarnoszatniowe.

10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania
z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą
osoby korzystające.

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na
obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

5. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje gospodarz obiektu.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/326/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 15 marca 2010 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU
SPORTOWEGO „ORLIK 2012” W MSZANIE DOLNEJ

6. Obiekt jest czynny codziennie w godz. 8.00-22.00.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania
z boiska u gospodarza obiektu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów
sportowych.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom
i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:

14. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do Urzędu Miasta Mszana
Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż
zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
mgr Eugeniusz Sieja
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UCHWAŁA NR NR 374/LIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XX/2007 Rady Miejskiej w Myņlenicach z dnia 28 grudnia 2007 r. zmienionej
Uchwałami Nr 185/XXV/2008 Rady Miejskiej w Myņlenicach z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą
Nr 278/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Myņlenicach z dnia 25 maja 2009 r. dotyczącej odpłatnoņci za pobyt dziecka
w prowadzonych przez Gminĉ przedszkolach publicznych .
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy
z dnia 8.III.1990 r o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w związku
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie
oświaty ( j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm. ) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:
§ 1.
§ 2 Uchwały Nr 139/XX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie:
”Opłata za świadczenie w prowadzonych przez Gminę
przedszkolach powyżej zagwarantowanych podstaw
programowych wynosi 130,00 zł miesięcznie za wyjąt1003

kiem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Krzyszkowicach , w którym wysokość opłaty ustalona
zostaje w wysokości 80,00 zł miesięcznie".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r., po
uprzednim ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR LX/615/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie: ustalenia cen urzĉdowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na obszarze Gminy
Niepołomice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.
zm.) w związku z 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, z późn. zm.); art. 8 ust. 1 i art. 9
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97
poz. 1050, z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące ceny urzędowe za usługi
przewozowe transportu zbiorowego na obszarze Gminy
Niepołomice

1) bilety jednorazowe ważne na jednej linii, normalne –
1 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy).
§ 2. Ceny urzędowe ustalone w niniejszej uchwale
mają charakter cen maksymalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Ptak
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UCHWAŁA NR XLI/467/2010
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie: zasad sprzedaŊy lokali mieszkalnych stanowiących własnoņc Gminy Miasta Nowy Targ na rzecz ich
najemców.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst
z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz
art. 34 ust.1 pkt 3, art. 37 ust.2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7,
ust. 1b, ust. 2 i 2a, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn. tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami )
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży wszystkie lokale
mieszkalne oddane w najem, znajdujące się w budynkach wielomieszkalniowych, stanowiące własność
Gminy Miasta Nowy Targ na zasadach określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, ustawie z dnia 24 czerwca
1994 roku o własności lokali oraz w niniejszej uchwale, z wyłączeniem lokali znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych oddanych do użytku po
1 stycznia 2008 roku.
§ 2.
1. Pierwszeństwo w nabyciu lokali wymienionych w § 1
przysługuje ich najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Odmawia się sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy,
któremu przysługuje tytuł prawny do inne-go lokalu
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub krajach Unii Europejskiej.

§ 3.
1. Zbycie wyodrębnionych lokali mieszkalnych następuje wraz z udziałem w gruncie i w częściach wspólnych budynku.
2. Cenę lokalu ustala się na podstawie jego wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która
obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej.
§ 4.
1. Cena sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych
może zostać zapłacona jednorazowo lub na wniosek
nabywcy rozłożona na raty.
2. Jednorazowa cena sprzedaży podlega zapłacie nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej
przenoszącej własność lub w terminie do 30 dni od
dnia zawarcia umowy jeżeli zapłata będzie pochodzić
z udzielonego przez bank kredytu.
3. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, pierwsza
rata nie może być niższa niż 20% ustalonej ceny
i podlega zapłacie wraz z należnym oprocentowaniem płatnym z góry od pozostałej kwoty sprzedaży
mieszkania nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej własność lokalu.
4. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu
stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli
stosowanej przez N.B.P. wg stanu na dzień wpłaty
pierwszej raty, a wierzytelność podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.
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5. Okres spłat rat, który nie może przekroczyć 10 lat,
terminy spłat rat i ich wysokość strony ustalają w
umowie.
§ 5.

Poz. 1005,1006

4. Roszczenie o zwrot udzielonej bonifikaty podlega
ujawnieniu w księgach wieczystych.
§ 7.
1. Koszty sporządzenia wyceny lokalu mieszkalnego
ponosi w połowie wnioskodawca.

1. Od ceny lokalu udziela się bonifikaty w wysokości:
a) 80% w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny
sprzedaży,
b) 75% w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
2. Bonifikaty, o których mowa w pkt 1 przysługują wyłącznie nabywcom, którzy nie zalegają z żadnymi
opłatami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz
złożą oświadczenie o zrzeczeniu się zwrotu kaucji
mieszkaniowej.
§ 6.
1. Nabywca, który zbył lokal lub wykorzystał go na inne
cele niż mieszkalne przed upływem pięciu lat, licząc
od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji.
2. Zwrot bonifikaty nie dotyczy przypadków określonych
w art. 68 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami.
3. Przepis pkt 1 dotyczy również osoby bliskiej, która
zbyła lokal lub wykorzystała go na inne cele niż
mieszkalne przed upływem pięciu lat, licząc od dnia
pierwotnego nabycia.

2. Koszty umowy notarialnej przenoszącej własność,
wpisu roszczeń i hipotek oraz innych opłat sądowych
ponosi nabywca.
§ 8. Określone w niniejszej uchwale zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stosuje się również do sprzedaży spółdzielczego prawa własności lokali mieszkalnych posiadanego przez Gminę Miasto Nowy Targ.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowy Targ.
§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr 14/XX/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ i uchylenia
niektórych uchwał.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski
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UCHWAŁA NR XXXII/263/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany w Statucie Muzeum Ziemi Wiņnickiej w Nowym Wiņniczu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz.
1091 i Nr 132, poz. 1111 z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ) oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz.
984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2005 r. Nr 64, poz. 565
oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956 ), w uzgodnieniu z Mini1006

strem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada Miejska
w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje :
§ 1. W Statucie Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XXVIII/226/01 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Muzeum
Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu i nadania mu statutu ( Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2002 r. Nr 30 poz. 514 ),
§4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Siedzibą Muzeum jest miasto Nowy Wiśnicz,
a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej
i zagranica.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: J. Łacny
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UCHWAŁA NR XXXII/264/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiņniczu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz.
1091 i Nr 132, poz. 1111 z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2009r. Nr 62, poz. 504) oraz art. 8 ust.2 pkt 2 i art. 11
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 1996 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113,
poz. 984, z 2004r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006r. Nr 220,
poz. 1600)- Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala,
co następuje :
§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowym Wiśniczu, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XX/158/2000 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Wiśniczu Muzeum ( Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2002 r. Nr 30 poz. 514 ),
wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
„Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.);
4) niniejszego statutu.”.
3) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Siedzibą Biblioteki jest miasto Nowy Wiśnicz. Biblioteka może współdziałać z instytucjami kultury
oraz organizować imprezy kulturalne także poza
terenem Gminy Nowy Wiśnicz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.”;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje
Burmistrz Nowego Wiśnicza.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: J. Łacny
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UCHWAŁA NR XXXII/265/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Oņrodka Kultury w Nowym Wiņniczu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218,
z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r.
Nr 52, poz. 420) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 13,
poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r.
Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131,
poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 z 2006r. Nr 227, poz. 1658
oraz z 2009r. Nr 62, poz. 504) - Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XVII/119/96 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia
24 października 1996r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Wiśniczu, zmie-
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nionym uchwałą Nr XX/157/2000 z dnia 30 listopada
2000r., § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.
1. Miejski Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem,
działa na podstawie ustawy, o której mowa w § 1
oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Nowy Wiśnicz.

Poz. 1008,1009,1010

4. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Nowego Wiśnicza.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

3. Ośrodek może współdziałać z instytucjami kultury
oraz organizować imprezy kulturalne i artystyczne
także poza terenem Gminy Nowy Wiśnicz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

Przewodniczący Rady: J. Łacny

1008

1009
1009

UCHWAŁA NR XXXII/268/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŊy napojów zawierających powyŊej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŊycia w miejscu sprzedaŊy oraz poza miejscem sprzedaŊy
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473, Nr 115,
poz.793 i Nr 176 poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009r. Nr 18, poz.97 i Nr 144, poz. 1175) - Rada
Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustala się dla terenu Gminy Nowy Wiśnicz liczbę 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 2. Ustala się dla terenu Gminy Nowy Wiśnicz liczbę 22 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/17/06 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza
miejscem sprzedaży, zmieniona uchwałami Nr XIII/84/07
z dnia 20 grudnia 2007r. i Nr XVIII/139/08 z dnia
27 czerwca 2008r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: J. Łacny

1009

1010
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UCHWAŁA NR XXXIII/278/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiņnicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458
oraz z 2009 Nr 52 poz. 420 i 157 poz. 1241) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Nowy Wiśnicz, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr IV/31/2003 Rady Miejskiej w
Nowym Wiśniczu z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Nowy Wiśnicz (Dz. Urz. Woj.

Małop. Nr 136 poz. 1828 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 33 otrzymuje brzmienie:
"33. 1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi
w Urzędzie Miejskim są osoby zatrudnione
na podstawie:
1) wyboru - Burmistrz,
2) powołania - zastępca Burmistrza, Skarbnik,
3) umowy o pracę - pozostali pracownicy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem
stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady, a pozostałe czynności - wyznaczona przez
Burmistrza osoba zastępująca lub sekretarz
gminy, z tym że wynagrodzenie Burmistrza
ustala Rada Miejska, w drodze uchwały".
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2) w § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej składają jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Gminy
w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa
do zarządzania mieniem tych jednostek".
3) w Regulaminie Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
stanowiącym załącznik Nr 4 do Statutu:
§ 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Gdy uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, orygi-

Poz. 1010,1011,1012
nał uchwały wraz z kopią oraz wnioskiem o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym winien być przesłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: J. Łacny

1010
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1011

UCHWAŁA NR XXXIII/279/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŅNICZU
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Urzĉdu Miejskiego w Nowym Wiņniczu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz. 420 i Nr 157
poz. 1241) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala,
co następuje:
§ 1. W statucie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu,
stanowiącym
załącznik
do
uchwały Nr XXXVIII/245/06 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Nowym Wiśniczu (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 408 poz. 2574) wprowadza się następujące
zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Podstawę prawną działania Urzędu Miejskiego
w Nowym Wiśniczu stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223
poz. 1458);
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)".
2) § 9. otrzymuje brzmienie:
"§ 9. Burmistrz kieruje do Rady wniosek o powołanie
lub odwołanie Skarbnika".
3) w § 12 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
"2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: J. Łacny

1011

1012
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UCHWAŁA NR XLVI/322/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/121/04 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze oraz ustalenia warunków
czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat a takŊe trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005
roku Nr 190 poz. 1256)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poźn. zm.) Rada Miejska
w Ryglicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/121/04 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 30grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także
trybu ich pobierania w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3
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w brzmieniu: "3. Kierownik GOPS, na wniosek osoby
korzystającej z usług opiekuńczych lub jej rodziny lub
pracownika socjalnego może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, a w szczególności
gdy:
a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby lub rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby
wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,

Poz. 1012,1013

b) osoba poniosła znaczne straty w wyniku zdarzenia
losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach:
Stanisław Pikus

1012
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UCHWAŁA NR XLVI/323/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) oraz
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poźn.
zm.) Rada Miejska uchwala Statut Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ryglicach.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Ryglicach,
ul. Ks. J. Wyrwy 2 , 33-160 Ryglice.
§ 3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Ryglice.
§ 4. Ośrodek używa pieczęci o treści Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice.
§ 5. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy.
§ 6. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki
budżetu.
Rozdział 2
Cele i zadania Oņrodka

§ 1.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach
powołany został uchwałą Rady Gminy Nr V/20/90
z dnia 8 sierpnia 1990 r.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej
Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Ryglice.
3. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze
zm.);
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U.
z 2009 r. Nr 1, poz. 7);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze
zm.);
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
8) przepisów zawartych w innych aktach prawnych
powszechnie obowiązujących w zakresie pomocy
społecznej;
9) niniejszego Statutu.

§ 7.
1. Ośrodek realizuje pomoc dla mieszkańców gminy,
która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom,
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz
powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy
społecznej o charakterze:
1) zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym;
2) zadań własnych gminy;
3) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę.
§ 8.
1. Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne jako zasiłki
rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, które mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Ośrodek realizuje również zadania z zakresu świadczeń opiekuńczych.
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§ 9.
1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w ramach funduszu alimentacyjnego, który stanowi system wspierania
osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu państwa.
2. Finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych stanowią zadania zlecone gminy.
§ 10. Ośrodek w realizacji swych zadań współpracuje z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, sądami, a także z pracodawcami i osobami fizycznymi.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 11. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny.
§ 12. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy. W kwestiach nieunormowanych ww. stosuje się przepisy Kodeksu pracy wraz
z aktami wykonawczymi.
§ 13.

Poz. 1013,1014

3. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej z upoważnienia Burmistrza Ryglic.
4. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli
powództwa z zakresu roszczeń alimentacyjnych.
5. Dyrektor Ośrodka ustala regulamin pracy Ośrodka,
regulamin organizacyjny, regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
6. Dyrektor Ośrodka w sprawach organizacyjnych i pracowniczych o charakterze ogólnym podejmuje zarządzenie.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane
w trybie określonym dla jego uchwalania. Dyrektor
Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie
postanowień Statutu.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.
§ 16. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXI/83/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ryglicach.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, reprezentuje go na
zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach:
Stanisław Pikus

2. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
1013
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UCHWAŁA NR XLVI/324/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 16 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6, 6a i 10
oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982- Karta
Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz. 181
z późn. zm. ), Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
1014

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 357 poz. 2564)
wprowadza się zmianę polegającą na tym ,że w § 3
ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2) obowiązujące od
1 września 2009 r."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach:
Stanisław Pikus

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 159

– 8452 –

Poz. 1015
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UCHWAŁA NR XXXVII/245/10
RADY GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie wysokoņci opłat za zajĉcie pasa drogowego na drogach stanowiących własnoņć Gminy Sułoszowa
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. nr 71, poz. 838 z 2000 roku z późn. zm. ), art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591
z 2001 roku z późn. zm. ) Rada Gminy Sułoszowa
uchwala , co nastĉpuje :
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach stanowiących własność Gminy Sułoszowa, na cele nie związane z budową , przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na które wymagane jest pozwolenie zarządcy drogi w formie decyzji
administracyjnej, w wysokości określonej w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzenia
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, której inwestorem jest Gmina, opłat nie pobiera się.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sułoszowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w żucie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Pasternak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/245/10
Rady Gminy Sułoszowa
z dnia 18 lutego 2010 r.

§ 1.
1. Stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, za
każdy dzień zajęcia, w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego na
prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40, ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 marzec
1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 71 poz. 838
z 2000 tekst jedn. ze zm.)
1)

zajęcie pasa jezdni do 50% szerokości
4,00 zł/m2/dzień
2) zajęcie pasa jezdni do 50% szerokości
4,00 zł/m2/dzień
3) zajęcie pasa jezdni powyżej 50% szerokości
6,00 zł/m2/dzień

materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczone w polu widzenia użytkowników drogi.
§ 3. Stawka opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej, w tym również przyłączy,
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, za 1m2 powierzchni rzutu
poziomego tego urządzenia wynosi;
1. linie energetyczne, kablowe i napowietrzne, teletechniczne kablowe i napowietrzne, sieci nośników energetycznych włącznie z przyłączami, niezwiązanych
z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 80,00 zł/m2

2. Stawki ujęte w ust. 1 pkt 2 stosuje się także dla chodników zatok postojowych i autobusowych.

2. kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci
wodociągowe; 5,00 zł/m2

3. Stawki ujęte w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także dla ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, poboczy, rowów.

3. urządzenia infrastruktury technicznej jak w punkcie
1 i 2 lecz umieszczone na obiektach mostowych
150 zł/m2

4. Przez jeden dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się
dowolnie długie zajęcie pomiędzy godzinami 000
a 2400.
§ 2.
1. Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego przez
umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni
mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego
zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, urządzenia, reklamy mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki
takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Pasternak

2

1) obiekty budowlane, 0,40 zł/m /dzień
2) reklamy 1,00 zł/m2/dzień
2. Pod pojęciem reklamy przyjmuje się szyldy, tablice informacyjne, strzałki kierunkowe w jakiejkolwiek
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UCHWAŁA NR XXXI/187/2010
RADY GMINY TOKARNIA
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŊy i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.z 2007r. Nr 70, poz.473
z późn.zm./ oraz art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41
ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001r.Nr 142,poz.1591 –
z późn.zm./ - Rada Gminy w Tokarni uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się na terenie gminy Tokarnia następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych:
1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenie i obiektach objętych ustawowym zakazem ich sprzedaży.
2. Odległość od wejścia do punktu sprzedaży do najbliższej granicy terenu kościołów, kaplic, cmentarzy,
szkół, przedszkoli, świetlic, ośrodków kultury i instytucji użyteczności publicznej w linii prostej powinna
wynosić, co najmniej 4 metrów.
3. W przypadku wydawania jednorazowych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom
posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – odległość wyznaczonego miejsca do budynków kościołów, kaplic, cmentarzy, szkół, przedszkoli, świetlic, ośrodków kultury i instytucji użyteczności publicznej w linii prostej powinna wynosić, co
najmniej 4 metrów.

5. Podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się
w kawiarniach, barach, restauracjach w wyznaczonych salach konsumpcyjnych i przylokalowych
ogródkach w godzinach otwarcia lokalu.
6. Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych może zezwolić na dalszą działalność już istniejących w dniu
wejścia w życie Uchwały punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zastosowaniem odstępstw od
zasady ich usytuowania określonych w pkt.2 jeżeli
prowadzenie tych punktów nie powodowało i nie
powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń oraz
działalności instytucji i organizacji mieszczących się
w tych obiektach i miejscach.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Tokarni
Nr XXVIII/172/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010r. Nr 6, poz. 24/.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tokarnia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14- tu dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy:

4. Dopuszcza się możliwość sprzedaży napojów alkoholowych w ogródkach przy zakładach gastronomicznych, jeżeli stanowią one część lokalu gastronomicznego np. taras, ogrodzony teren.

Antoni Dragosz
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UCHWAŁA NR XXXII/272/2010
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu naleŊnoņci pieniĉŊnych, do których nie stosuje siĉ
przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym.
Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1240) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające
Gminie Wadowice lub jej jednostkom organizacyjnym,
mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana

lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o należnościach, rozumie się przez to należności pieniężne
mające charakter cywilnoprawny: należność główną,
odsetki za zwłokę oraz koszty ich dochodzenia, według
stanu na dzień złożenia wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi.
§ 3. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania należności:
1. Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli:
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1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
bezskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy, na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty
4. Należność może również być umorzona w całości lub
części mimo braku okoliczności wymienionych
w ust. 1 – 3 jeżeli za umorzeniem przemawiają szczególne
względy
gospodarcze
lub
społeczne,
a odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty
nie zapewniałoby spłaty tej należności.
5. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności,
należy określić termin zapłaty pozostałej części należności, z tym, że w razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika umorzenie może być w całości
cofnięte.
6. Organem uprawnionym do umarzania należności jest:
1) Burmistrz Wadowic do kwoty nie przekraczającej
10 000 zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/ od
jednego dłużnika w ciągu roku kalendarzowego,
2) Dyrektor „Krytej pływalni” w zakresie usług świadczonych przez „Krytą pływalnię” do kwoty nie
przekraczającej 1 000 zł. /słownie: jeden tysiąc złotych/ od jednego dłużnika w ciągu roku kalendarzowego,
3) Rada Miejska w Wadowicach – w pozostałych
przypadkach
§4
1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym:
1) Burmistrz Wadowic może odroczyć termin zapłaty
należności lub rozłożyć płatności na raty biorąc
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pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes Gminy,
2) Dyrektor „Krytej pływalni” może odroczyć termin
zapłaty należności lub rozłożyć płatności na raty
biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika
oraz interes „Krytej pływalni” w zakresie usług
świadczonych przez „Krytą pływalnię”,

2. Od należności, wykazanych w ugodzie zawartej zgodnie z ust. 1 nie pobiera się odsetek od momentu
udzielenia ulgi do dnia spłaty zaległości. Jeżeli jednak dłużnik nie dokonał wpłaty odroczonej należności bądź nie wpłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie od zaległości zostaną naliczone odsetki
ustawowe licząc od pierwotnego terminu płatności,
w takim przypadku ugoda straci moc.
3. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 może nastąpić
tylko na wniosek dłużnika i stanowić będzie podstawę sporządzenia odpowiedniej umowy.
§ 5.
1. Udzielanie ulg w formie określonej w § 3 i § 4 w spłacie zobowiązań o których mowa w § 2 może:
1) nie stanowić pomocy publicznej;
2) stanowić pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) stanowić pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze ponadsektorowym lub ich likwidacji,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia
gospodarczego podejmowanego w interesie
europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, nauki oraz
oświaty,
e) będącą rekompensatą za świadczenie usług
w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną.
2. Ulgi w spłacie zobowiązań, określonych w § 2 w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3 lit. a mogą być
udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach
programów pomocowych określonych w odrębnych
przepisach.
3. Ulgi w spłacie zobowiązań, określonych w § 2,
w przypadkach wymienionym w ust. 1 pkt 3 lit. b-e,
lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo pomoc udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych
przepisach.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXI/209/2006 Rady
Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 marca 2006r.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur:
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UCHWAŁA NR XXXII/274/2010
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
zmieniąca Uchwałĉ Nr XXV/220/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie
ustalenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraňnych zastĉpstw, nagród i innych ņwiadczeń
wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 54
ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 974 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zmienia się § 4 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/220/2009 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, który otrzymuje
brzmienie:
"§ 4.
1. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli.

4. Nauczycielowi stażyście dodatek motywacyjny może
być przyznany po okresie 3 miesięcy.
5. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznawany jest przez Burmistrza do 30% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
6. Wysokość dodatków motywacyjnych uzależniona jest
od środków finansowych zabezpieczonych w planach
finansowych.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony
nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur:

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
ustala dyrektor szkoły.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi do
10% jego wynagrodzenia zasadniczego.
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UCHWAŁA NR XXXVII/325/10
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie przyjĉcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2010-2015
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2005 roku, Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) – Rada Miejska
w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2010 –
2015" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
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§ 2. Przyjmuje "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zakliczyn" w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Władysława Kuzera
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/325/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 23 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/325/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 23 lutego 2010 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Władysława Kuzera
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SPRAWOZDANIE
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

z działalnoņci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009
Na podstawie art. 38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) , składam
Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku (zwanej w dalszej części
Komisją) za 2009 r.
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski – Przewodniczący Komisji
Mariusz Wacław - Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Targu – zastępca przewodniczącego. Odpowiedzialny za segment porządkowy, programu „BEZPIECZNY POWIAT”.
Marek Fryňlewicz - Burmistrz Miasta Nowy Targ.
Odpowiedzialny za segment promocyjno-informacyjny,
programu „BEZPIECZNY POWIAT”.

Mariusz Łaciak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Odpowiedzialny za segment kryzysowy, programu „BEZPIECZNY
POWIAT”.
Andrzej Kalata - Radny Powiatu Nowotarskiego.
Robert Wodziak - Radny Powiatu Nowotarskiego.
Kazimierz Kania - Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym
Targu. Odpowiedzialny za segment komunikacyjny,
programu „BEZPIECZNY POWIAT”.
Robert Siemek - Naczelnik Sekcji Prewencji
w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu. Odpowiedzialny za segment prewencyjno-wychowawczy,
programu „BEZPIECZNY POWIAT”.
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W pracach Komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Nowym Targu – Józef Palenik od-powiedzialny
za segment restrykcyjno-represyjny, programu „BEZPIECZNY POWIAT”.
Z głosem doradczym oraz w celu dokonania
oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpie-czeństwa
obywateli na posiedzenie Komisji zaproszeni byli:
- Powiatowy
Inspektor
w Nowym Targu,

Nadzoru

Budowlanego

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
- Wicestarosta Nowotarski,
- Skarbnik Powiatu.
Do zadań Komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowanie projektu powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż
wymienione zagadnienia dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W roku 2009 Komisja odbyła posiedzenia w dniu
20 stycznia oraz w dniu 14 września.
Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2009 r. dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu nowotarskiego
w 2008 r. w kontekście realizowanego programu „BEZPIECZNY POWIAT”, w segmentach:
- restrykcyjno – represyjnym,
- prewencyjno – wychowawczym,
- komunikacyjnym,
- porządkowym,
- zagrożeń kryzysowych,
- promocyjno – informacyjnym.
Wystąpienia odpowiedzialnych za poszczególne
segmenty programu „BEZPIECZNY POWIAT” zostały
złożone do protokołu na piśmie.
W dalszym ciągu rozważano projekt o utworzeniu izby wytrzeźwień, wspólnym wysiłkiem ościennych
powiatów. Brak izby wytrzeźwień na terenie powiatu,
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poważnie utrudnia pracę policji. Postanowiono rozpropagować na sesjach rad miast i gmin potrzebę zorganizowania izby wytrzeźwień dla powiatu nowotarskiego.
W zakresie zagrożeń kryzysowych pozytywnym
zjawiskiem był zakup nowoczesnego sprzętu gaśniczego
z równoczesnym przekazaniem zamienianego sprzętu
dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu
nowotarskiego.
Podkreślono zaangażowanie saperów w zabezpieczeniu i wyburzeniu zniszczonego przez powódź
mostu w m. Nowa Biała.
Wystąpiono z wnioskiem o środki unijne na budowę nowoczesnej bazy ratowniczo-szkoleniowej
w Nowym Targu.
Pozytywnie oceniono pracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu za
2008 r.
Aktualizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w zakresie „BEZPIECZNY POWIAT”
odbywała się na bieżąco w miarę potrzeb zgodnie
z ustawowymi zadaniami.
Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet powiatu nowotarskiego na 2009 r. w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Członkowie Komisji bez zastrzeżeń przyjęli projekt sprawozdania starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.
Komisja przyjęła „Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na 2009 r.
Na posiedzeniu w dniu 14 września 2009 r. dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu nowotarskiego
za I półrocze 2009 r. w kontekście realizowanego programu „BEZPIECZNY POWIAT” w segmentach:
- restrykcyjno – represyjnym,
- prewencyjno – wychowawczym,
- kom
- porządkowym,
- zagrożeń kryzysowych.
Wystąpienia odpowiedzialnych za poszczególne
segmenty programu „BEZPIECZNY POWIAT” zostały
złożone do protokołu na piśmie.
Pozytywnie oceniono pracę Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu za okres od 1 lipca 2008 r.
do 30 czerwca 2009 r., na podstawie opinii i analizy
przedstawionych sprawozdań z osiągnięć i wykonywania zadań z zakresu, zagrożenia bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu nowotarskiego w trzech wiodących segmentach, programu „BEZPIECZNY POWIAT”.
W dalszym ciągu będą wydawane ulotki profilaktyczne, dotyczące bezpiecznego zachowania się dzieci
i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji.
Komisja zaleca zintensyfikowanie działań przez
funkcjonariuszy policji (używanie motocykli do jazdy
w terenie) w zakresie ograniczenia zjawisk powodujących naruszenie zasad bezpieczeństwa np.: zagrożenie
dla osób poruszających się pieszo po szlakach tury-
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stycznych ze strony niektórych posiadaczy motocykli i
quadów oraz ochronia środowiska, w szczególności
lasów przez pojazdy mechaniczne.
Podkreślono duża rolę wychowawczą, profilaktyczną, promocyjną poprzez organizację imprez sportowych, budowę wielofunkcyjnych obiektów sportowych
typu „Orlik”.
W sprawie zagrożenia bezpieczeństwa i nieprawidłowości budowlanych (Domy Opieki Społecznej)
istnieje konieczność zwiększenia wymagań w tym zakresie od właścicieli lub użytkowników tych obiektów. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego interweniuje
w przypadkach ewidentnego naruszenia przepisów.
W sprawie utworzenia izby wytrzeźwień, wspólnym wysiłkiem gmin i sąsiednich powiatów stwierdzono, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej woli wśród
wszystkich samorządów gminnych powiatu nowotar-
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skiego i tatrzańskiego. Akceptację potwierdziły gminy
i miasta: Czarny Dunajec, Jabłonka, Łapsze Niżne, Lipnica Wielka, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Ochotnica
Dolna, miasto Rabka Zdrój, Spytkowice, Szaflary, Biały
Dunajec, powiat tatrzański.
Przyjęto wniosek o zamieszczanie ogłoszeń z Policji, Straży Pożarnej i innych instytucji publicznych
w sprawach bezpieczeństwa i porządku w powiecie
nowotarskim w bezpłatnych publikacjach informacyjnych takich jak Kurier Nowotarski, Głos Podhalański.
Na przestrzeni roku 2009 Komisja współpracowała z Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli Rady Powiatu Nowotarskiego, której przedstawiciel znajduje się składzie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
Starosta: K. Faber.
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
dotyczące Uchwały Nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przyjĉcia
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2010-2015 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241),
stwierdza siĉ niewaŊnoņć uchwały nr XXXVII/325/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 20102015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn,
w części określonej w § 3 ust. 2 i ust. 3 w zakresie słów:
„Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 1 rok”
oraz w § 8 ust. 3 załącznika nr 2 do uchwały pn. Zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zakliczyn.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Zakliczynie uchwałą nr XXXVII/325/10
z dnia 23 lutego 2010 r. przyjęła program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 20102015 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn,
w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i nr 2 do
uchwały.
W załączniku nr 2 pn. Zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Zakliczyn, w § 3 w ust. 2 Rada postanowiła, że „Na pisemne żądanie wnioskodawcy dopuszczalne jest wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas oznaczony”.

W ocenie organu nadzoru, cytowany wyżej zapis
jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym,
a w szczególności narusza dyspozycję normy prawnej
z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 20075r.
Nr 31, poz. 266 z późn zm.). Norma ta stanowi, że lokale
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem
lokali socjalnych i lokali, o których mowa w ust. 3, mogą
być wynajmowane tylko na czas oznaczony. Ustęp 3, do
którego odsyła rzeczona norma dotyczy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku
pracy, jeżeli rada gminy takie lokale wydzieli (uchwała
Rady Miejskiej nie zawiera zapisów dotyczących tej
kwestii).
Przytoczone regulacje prawne wprost zatem określają na jaki czas zawiera się umowy najmu dotyczące
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, poza jak wyżej wskazano lokalami socjalnymi
i wymienionymi w ust. 3 art. 20 ustawy. Obowiązuje
bowiem w tym zakresie wymóg prawny wynajmowania
lokali na czas nieoznaczony. W ocenie organu nadzoru,
brak jest natomiast podstaw prawnych do wprowadzania przez organ stanowiący wyjątku w postaci możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas oznaczony,
na żądanie wnioskodawcy. Takie działanie mogłoby być
potraktowane jako obejście prawa.
W dalszej części § 3 w ust. 3 Rada ustaliła, że
„Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 1 rok
z możliwością jej przedłużenia na następny okres, jeżeli
najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej
zawarcie takiej umowy”.
Zdaniem organu nadzoru powyższy zapis w zakresie
słów: „Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na
1 rok” istotnie narusza przepis art. 23 ust. 1 ustawy
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o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który wyraźnie
stanowi, że umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się
na czas oznaczony. Kwestionowany zapis należy uznać
za nieuprawnioną modyfikację przywołanej regulacji
ustawowej, skoro zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1
w.w. ustawy umowę najmu lokalu socjalnego zawiera
się na czas oznaczony. Organem uprawnionym do zawierania i przedłużania umów najmu w imieniu gminy
jest organ wykonawczy gminy.
W tym stanie rzeczy należy uznać, że władcze działanie Rady w tej materii poprzez arbitralne ustalenie okresu, na jaki ma być zawierana umowa najmu lokalu socjalnego, jest niezgodne z prawem. Stanowi ograniczenie uprawnień zarówno potencjalnych najemców lokali
socjalnych, jak i kompetencji organu wykonawczego
gminy.
Organ nadzoru kwestionuje również zapis § 8 ust. 3
załącznika nr 2 do uchwały, mocą którego Rada postanowiła, że „Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę
na odstąpienie od spełnienia warunków, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2”, ustalających kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia
umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego.
Zdaniem organu nadzoru, rzeczone kryteria powinny
być sformułowane precyzyjnie i konkretnie, aby potencjalni najemcy mieli pewność, ze po ich spełnieniu będą
mogli wnioskować o przyznanie uprawnienia do lokalu.
Delegowanie na organ wykonawczy kompetencji do
uznawania określonych sytuacji jako przypadki szczególnie uzasadnione do odstąpienia od spełnienia warunków podanych w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2 nie zasługuje
na aprobatę.
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Podobne stanowisko można wywieść z orzecznictwa
sądowoadministracyjnego, w tym z wyroku NSA
w Warszawie z dnia 15.04.2008 r. I OSK 82/08, z tezy
pierwszej tego orzeczenia wynika bowiem, „że zasady
wynajmowania lokali winny być tak skonkretyzowane
by ci, spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają
podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu), od których zależy
wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli
równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu,
z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę
pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego
osobom spełniającym wskazane w tym względzie kryteria (…)”. Z kolei z tezy drugiej wyroku WSA w Opolu
z dnia 7.05.2009 r. II SA/)p 93/09 wynika, ze uzależnienie
uprawnienia do ubiegania się o lokal mieszkalny
z gminnego zasobu od innego nie przewidzianego
w ustawie kryterium, wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego dla rady gminy.
W tym stanie rzeczy należało stwierdzić nieważność
uchwały nr XXXVII/325/10, w części określonej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego
rozstrzygnięcia. Z up. Wojewody Małopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Artur Słowik
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PN.II.09110-61-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
dotyczące uchwały XLI/467/10 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaŊy lokali
mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Nowy Targ na rzecz ich najemców

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza siĉ niewaŊnoņć uchwały Nr XLI/467/2010
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 01 marca 2010 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ na rzecz ich
najemców – w części tj. §5 pkt. 2 uchwały w zakresie

słów: „oraz złożą oświadczenie o zrzeczeniu się zwrotu
kaucji mieszkaniowej”
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 01 marca 2010 r. Rada Miasta Nowy
Targ podjęła uchwałę XLI/467/2010 w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Miasta Nowy Targ na rzecz ich najemców .
Przedmiotowa uchwała została doręczona do organu
nadzoru w dniu 10 marca 2010 r. Powyższą uchwałę
podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7,
ust. 1b, ust. 2 i 2a, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
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21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
W toku badania legalności uchwały organ nadzoru
stwierdził, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Na mocy przedmiotowej uchwały Rada Miasta postanowiła określić zasady sprzedaży wszystkich lokali
mieszkalnych oddanych w najem, a znajdujących się
w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ z wyłączeniem lokali
znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych
oddanych do użytku po 01 stycznia 2008 r.
W §5 pkt. 1 uchwały Rada Miasta Nowy Targ postanowiła udzielić bonifikaty od ceny lokalu w wysokości
odpowiednio 80% i 75% w zależności od tego czy cena
sprzedaży płatna będzie jednorazowo czy też rozłożona
na raty. Natomiast w §5 pkt. 2 Rada postanowiła, iż
„Bonifikaty, o których mowa w pkt 1 przysługują wyłącznie nabywcom, którzy nie zalegają z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz złożą
oświadczenie o zrzeczeniu się zwrotu kaucji mieszkaniowej”.
Dokonując analizy prawnej przedmiotowej uchwały
organ nadzoru stwierdził, iż wskazany powyżej zapis
uchwały został przyjęty z istotnym naruszeniem przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 31 poz. 266
z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.). Ponadto zakwestionowany zapis uchwały jest sprzeczny z zasadami państwa
prawa i legalizmu wyrażonymi w art. 2 i 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
W ocenie organu nadzoru obowiązujące przepisy
prawa nie uprawniają rady gminy do uregulowania
w drodze uchwały kwestii zwrotu kaucji mieszkaniowej.
Tymczasem w zaskarżonej uchwale uzależniono przyznanie nabywcy lokalu mieszkalnego bonifikaty od ceny
nieruchomości od złożenia oświadczenia o zrzeczeniu
się zwrotu kaucji mieszkaniowej (§5 pkt. 2 in fine).
Przy czym organ nadzoru zauważa, iż na mocy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1590) od 7 stycznia
2010 r. wprowadzono do porządku prawnego zapis
zgodnie z którym w uchwale rady gminy określa się
w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość
stawek procentowych, niemniej jednak warunki te nie
powinny w ocenie organu nadzoru naruszać aktualnie
obowiązujących przepisów prawa. Natomiast taka sytuacja nastąpiła w przedmiotowej sprawie.
Zdaniem organu nadzoru ustawa z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
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zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.
z 2005 Nr 31 poz. 266 z późn.zm.) jest ustawą szczególną
w stosunku do ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz ustawy o samorządzie gminnym i to właśnie ona
kompleksowo normuje m.in. zasady wpłacania i wypłacania kaucji. I tak m.in. stosownie do treści normy ujętej
w art. 6 ust. 4 ww. ustawy kaucja podlega zwrotowi
w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia
jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności
wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Ponadto zgodnie
z art. 36 ww. ustawy kaucja wpłacona przez najemcę
przed dniem 12 listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia
lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę (ust. 1).
Przy czym w myśl ust. 2 ww. przepisu; kaucja wpłacona
przez najemcę w okresie obowiązywania ustawy z dnia
2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 z późn.zm.),
podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej
zwrotu, w terminie określonym w ust. 1. Zwrócona kwota nie może być jednak niższa od kwoty kaucji wpłaconej
przez najemcę.
W świetle przytoczonych przepisów stwierdzić należy, iż Rada Miasta nie była uprawniona do normowania
kwestii zrzeczenia się zwrotu kaucji mieszkaniowej bowiem zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami
ustawy nabywcy lokalu mieszkalnego przysługuje zwrot
zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej m.in. w przypadku nabycia lokalu na własność.
Tym samym mając na uwadze, iż zakwestionowany
fragment uchwały narusza w stopniu istotnym przepis
art. 6 ust. 4 i art. 36 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005
Nr 31 poz. 266 z późn.zm.) uznać należy, iż niniejsze
rozstrzygnięcie jest w pełni uzasadnione.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego - zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449; z późn. zm.).
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Mirosław Chrapusta
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ANEKS NR 1
z dnia 30 marca 2010 r.
do porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 2010 r. pomiĉdzy Starostą Limanowskim a Nadleņniczym
Nadleņnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leņną
w lasach nie stanowiących własnoņci Skarbu Państwa.
W dniu 30 marca 2010 r. w Limanowej pomiędzy
Starostą Limanowskim – Janem Puchałą
a
Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz – Pawłem
Szczygłem
zawarty został aneks do w/w porozumienia o następującej treści:
§ 1. W porozumieniu z dnia 5 stycznia 2010 r. zawartym pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia
niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

kości 5 043,33 zł brutto /słownie: pięć tysięcy
czterdzieści trzy złote 33/100/ na okres objęty porozumieniem. "
2) Paragraf 5 otrzymuje nową treść w brzmieniu:
"§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2010r. do 30 kwietnia 2010r. "
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia nie ulegają
zmianie.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz:
Paweł Szczygieł

1) Paragraf 4 ust. 2 otrzymuje nową treść w brzmieniu:
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"2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację
powierzonych zadań strony uzgadniają w wyso-

Starosta Limanowski:
Jan Puchała
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ANEKS NR 1
z dnia 30 marca 2010 r.
do porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 2010 r. pomiĉdzy Starostą Limanowskim a Nadleņniczym
Nadleņnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leņną
w lasach nie stanowiących własnoņci Skarbu Państwa.
W dniu 30 marca 2010 r. w Limanowej
pomiędzy Starostą Limanowskim – Janem Puchałą
a
Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa – Janem Legutko
zawarty został aneks do w/w porozumienia o następującej treści:
§ 1. W porozumieniu z dnia 5 stycznia 2010 r. zawartym pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia
niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 4 ust. 2 otrzymuje nową treść w brzmieniu:
"2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację
powierzonych zadań strony uzgadniają w wyso1024

kości 66 716,66 zł brutto /słownie: sześciedziąt
sześć tysięcy siedemset szesnaście złotych 66/100
/ na okres objęty porozumieniem. "
2) Paragraf 5 otrzymuje nową treść w brzmieniu:
"§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2010r. do 30 kwietnia 2010r. "
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia nie ulegają
zmianie.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010
r.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa:
Jan Legutko

Starosta Limanowski:
Jan Puchała
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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