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Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
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Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przekazania do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie zadań przewidzianych w ustawie
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i upoważnienie Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej.

9087

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.

9088

Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.*

9091

Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Wielopole i Klimkówka.*

9095

Rady Gminy w Łącku z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 75/2009 Rady Gminy w Łącku, z dnia 18 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu
kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Łącko przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie.

9100

Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ochotnica Dolna,
sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

9102

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania

9103

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania**

9109

* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
** Uchwałą Nr KI-411/79/10 z dnia 31 marca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
wskazało, że uchwałę podjęto z naruszeniem prawa.
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Poz. 1078

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy
Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

9114

Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zielonki
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UCHWAŁA NR XLI/327/10
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
§ 5.
Na podstawie art. 211, art. 212, art 235, art 236
i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o fi1) Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz
945.039 zł.
art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 – o zmianie
2) Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
14.133.196 zł, w tym:
innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664) - Rada Powiatu
-- z wolnych środków budżetu w kwocie 3.110.145 zł
Gorlickiego uchwala co następuje:
-- z kredytów i pożyczek w kwocie 11.023.051 zł.
3)
Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok
zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie
o kwotę 737.331 zł,- jak w załączniku nr 1 do uchwały –
3.388.157 zł.
w tym:
-- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 824.399 zł
-- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 87.068 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok
o kwotę 1.682.370 zł, - jak w załączniku nr 2 do uchwały w tym:
-- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 898.525 zł
-- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 783.845 zł
§ 3.
1) Dochody bieżące budżetu obejmują zapisane w rozdziale 75618 - środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000 zł oraz zapisane
w rozdziale 90011 - środki zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 68.470 zł.
2) Wydatki budżetu obejmują środki w łącznej kwocie
138.470 zł na zadania związane z ochroną środowiska
w tym:
-- na zadania bieżące w rozdziale 90002 w kwocie
55.000 zł oraz w rozdziale 90095 w kwocie 18 470 zł
-- na zadania majątkowe w rozdziale 90095 w kwocie
65.000 zł.
§ 4.
1) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 945.039 zł.
2) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.745.039 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu
w kwocie 945.039 zł oraz środkami pochodzącymi
z kredytów i pożyczek w kwocie 9.800.000 zł

§ 6. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych
w 2010 roku z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie
9.800.000 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów w kwocie 1.223.051 zł
3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.000.000 zł.
§ 7. Dokonuje się zmiany planu rachunku dochodów własnych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej i wydatków nimi finansowanych - jak
w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 8. W § 13 Uchwały Budżetowej na 2010 rok, skreśla się pkt 1
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 10.
1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyłączeniem § 8, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego:
Marek Bugno
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/327/10
Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 25 marca 2010 r
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Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego:
Marek Bugno
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/327/10
Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 25 marca 2010 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA ROK 2010
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Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego:
Marek Bugno
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/327/10
Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 25 marca 2010 r.

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE DOCHODÓW WŁASNYCH WIELOFUNKCYJNEJ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ "RAZEM" NA 2010 ROK

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego:
Marek Bugno
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UCHWAŁA NR XLVII/246/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie przekazania do Oņrodka Pomocy Społecznej w Grybowie zadań przewidzianych w ustawie o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów i upoważnienie Kierownika Oņrodka Pomocy Społecznej.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marniem indywidualnych spraw z zakresu administracji
ca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
publicznej w zakresie podejmowania wobec dłużników
Dz. Nr. 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 31 ust. 1
alimentacyjnych działań przewidzianych w ustawie
ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawniouprawnionym do alimentów (tj. z 2009r. Dz. U. Nr 1,
nym do alimentów.
poz. 7 z późn.zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala,
§ 2. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy
co następuje:
Społecznej w Grybowie do prowadzenia postępowań
§ 1. Przekazuje z pierwszym dniem miesiąca po
wobec dłużników alimentacyjnych, wskazanych w ustawejściu w życie niniejszej uchwały do Ośrodka Pomocy
wie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawSpołecznej w Grybowie zadania związane z załatwianionym do alimentów ( tj. z 2009r Dz.U.Nr 1, poz. 7

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 168
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z późn.zm.), w tym do wydawania w tych sprawach
decyzji administracyjnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi
Miasta Grybowa.

Poz. 1079,1080

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie:
Marek Obrębski
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UCHWAŁA NR XLVII/247/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Oņrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1
w Grybowie z dnia 21 maja 2008 roku zmieniająca
i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
Społecznej w Grybowie.
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia
§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Burmi2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
strzowi Miasta Grybów.
poz. 1240), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
obowiązującą od dnia wejścia w życie Uchwały
poz. 992 ze zm.), art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
Nr XLVII/246/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
24 marca 2010 r. w sprawie przekazania do Ośrodka
alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.), Rada
Pomocy Społecznej w Grybowie zadań przewidzianych
Miejska w Grybowie, uchwala co następuje:
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimen§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecztów i upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Sponej w Grybowie stanowiący załącznik do niniejszej
łecznej w Grybowie.
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/144/2005 Rady
Miejskiej w Grybowie z dnia 29 marca 2005 roku w
sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Grybowie i Uchwała Nr XXIII/115/2008 Rady Miejskiej
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/247/2010
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 24 marca 2010 r.
STATUT OŅRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRYBOWIE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie działa na
podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.
1362 ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”.
3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223
poz. 1458 ze zm.)
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze
zm.)
5) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)
6) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 ze zm.) zwaną w dalszej części „Ustawą o świadczeniach rodzinnych”.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Obrębski
7) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.) zwaną w dalszej
części „Ustawą o funduszu alimentacyjnym”.
8) Niniejszego Statutu.
§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie
zwany dalej Ośrodkiem wyodrębnioną jednostką
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą jako jednostka budżetowa Miasta Grybów
zwanego dalej Gminą, realizująca zadania z zakresu
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.
§ 3.
1. Siedzibą Ośrodka jest budynek położony w Grybowie przy ulicy Ogrodowej 4.
2. Działalność Ośrodka obejmuje obszar Miasta Grybów.
§ 4.
1. Celem Ośrodka jest realizowanie:
1) zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej będących zadaniami własnymi Gminy i zadaniami
zleconymi z zakresu administracji rządowej na
podstawie odrębnych przepisów prawa, zadań
przekazanych Uchwałą Rady Miejskiej w Grybowie albo wykonywanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 168
2) innych zadań Gminy określonych w niniejszym
statucie lub wynikających z przepisów prawa.
§ 5.
1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Grybów.
2. Nadzór nad realizacją zadań zleconych Ośrodka
sprawuje Wojewoda Małopolski.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA OŅRODKA
§ 6.
1. Celem działalności Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są
one w stanie pokonywać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości,
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienia życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, o których
mowa w pkt 1) oraz do ich integracji ze środowiskiem,
4) świadczenie pomocy społecznej polegającej
w szczególności na:
a) tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej
b) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej
oraz realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
c) pracy socjalnej rozumianej jako działalność
zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu ich
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
5) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin, w szczególności poprzez:
a) świadczenie usług przewidzianych Ustawą
oraz innymi przepisami,
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń
przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami,
c) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowania
potrzeb.
§ 7.
1. Do zadań Ośrodka w zakresie wykonywania zadań
własnych Gminy należą w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja gminnej strategii
i rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
2) sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie
pomocy społecznej,
3) udzielenie schronienia oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym, zapewnienia posiłków w tym zorganizowanie i prowadzenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
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Poz. 1080
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
i specjalnych celowych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) praca socjalna,
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną,
14) dożywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie osób do domu pomocy społecznej,
ustalenie i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca Gminy w tym domu,
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego,
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
19) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy
społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników,
20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
22) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych,
23) współpraca z powiatowym urzędem pracy
w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
§ 8.
1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należą:
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1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których
mowa w art. 5 a ustawy o pomocy społecznej,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.
§ 9.
1. Do zadań zleconych Gminie z zakresu świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Ośrodek należą:
1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych
oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
a) urodzenia dziecka,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka,
d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f) rozpoczęcia roku szkolnego,
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania (dojazdy i zamieszkanie).
2) Przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
3) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia
pielęgnacyjnego.
4) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
i emerytalno-rentowe dla osób otrzymujących
świadczenia pielęgnacyjne.
5) Wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.
Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA POMOCY
SPOŁECZNEJ
§ 10.
1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, a podczas jego nieobecności
upoważniony do tego pracownik Ośrodka.
2. Kierownik Ośrodka zatrudniony jest w ramach
stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.
Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Grybów.
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3. Bezpośrednim przełożonym Kierownika Ośrodka
jest Burmistrz Miasta Grybów.
4. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.
5. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie
upoważnienia Burmistrza Miasta lub Rady Mejskiej w Grybowie na podstawie uchwały.
6. Kierownik lub pracownik OPS, jeżeli zezwala na to
przepis prawa, na podstawie upoważnień:
1) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy,
2) prowadzi postępowania w sprawie świadczeń
rodzinnych, a także wydaje w tych sprawach
decyzje,
3) prowadzi postępowanie w sprawie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, a także wydaje
w tych sprawach decyzje,
4) prowadzi wywiad alimentacyjny oraz odbiera
oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
5) podejmuje działania wobec dłuzników alimentacyjnych.
7. Nabór na stanowisko Kierownika oraz inne wolne
stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie odbywa się na podstawie
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk
oraz zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.
9. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne
w sprawach z zakresu pomocy społecznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Grybów.
10. W razie nieobecności Kierownika, decyzje, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 wydaje upoważniony
przez Burmistrza pracownik Ośrodka.
11. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik, który jest ich bezpośrednim przełożonym.
§ 11.
1. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka
należy w szczególności:
1) ustalanie zakresów czynności dla pracowników
Ośrodka,
2) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach
dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,
3) prawidłowe gospodarowanie mieniem, łączenie
z odpowiedzialnością za jego stan i użytkowanie,
4) wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników,
5) właściwe dysponowanie posiadanymi środkami
finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności
za prawidłowe ich wykorzystanie,
6) opracowywanie wraz z Głównym Księgowym
Ośrodka projektu planu finansowego jednostki,
7) współdziałanie z istniejącymi na terenie Gminy
instytucjami, organizacjami społecznymi, ko-
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ściołem oraz zakładami pracy w celu realizacji
zadań pomocy społecznej.

formalnym i rachunkowym Główny Księgowy
Ośrodka.
6. Mienie nieruchome Ośrodka stanowi mienie komunalne Miasta Grybów i jest przekazane Ośrodkowi na podstawie umowy dzierżawy.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA OŅRODKA
§ 12.

7.

1. Zadania Ośrodka finansowane są:
1) ze środków własnych budżetu Gminy,
2) z budżetu państwa,
3) z innych prawnie dopuszczalnych żródeł.

Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem
z należytą starannością, zapewnia jego ochronę,
a w szczególności właściwe jego użytkowanie.

8. Rachunkowość i obsługa księgowa prowadzona
jest przez Głównego Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan
dochodów i wydatków.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
Z rachunku można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych na tym rachunku.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Statutem, mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.

4. Przekazywanie środków finansowych z budżetu
Gminy następuje w okresach miesięcznych stosownie do stopnia realizacji zadań w poszczególnych miesiącach.

§ 14. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się
w trybie określonym dla jego nadania.

5. Dokumenty księgowe i rachunki stanowiące podstawę do wypłaty pod względem merytorycznym
zatwierdza Kierownik Ośrodka, a pod względem

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Obrębski
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UCHWAŁA NR XLVI/567/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie
Chełmiec – we wsi Paszyn.
Na podstawie art.3 ust.1, art.15 i art.20 ust.1 ustawy
§ 2.
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowa1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planiu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn.
nu.
zmianami) zwanej dalej „ustawą”, art.18 ust.2 pkt 5
2. Załącznikami do uchwały są:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),
a) Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadRada Gminy Chełmiec
niczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 do niniejstwierdza zgodność zmiany miejscowego planu zagoszej Uchwały,
spodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie
b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte
Chełmiec ze „Studium” uwarunkowań i kierunków zaw trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
gospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozChełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku i uchwala co
patrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
następuje:
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
DZIAŁ I
USTALENIA FORMALNE

§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie
Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV(363)2001
Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2001 roku
(Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 14/2002
poz. 292 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działek nr 1541/2, 1541/4 i 1541/6 w Paszynie na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zwaną
w tekście niniejszej uchwały planem
2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficznym
do
uchwały
Rady
Gminy
Chełmiec
Nr: XXXIV(380)2009 z dnia 18 lutego 2009 roku.

infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania
– jako załącznik Nr 2. i Nr 3.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, linii
rozgraniczających drogę, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w
tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania innych przepisów szczególnych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
--

uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą
ustalenia wymienione w tekście niniejszej
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uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do tej uchwały,
„Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec,
przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw,
poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych
zasadach i warunkach zagospodarowania,
ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie
rzutu budynku,
wysokoņci zabudowy (obiektu, budynku) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od
średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
dachu namiotowym – rozumie się przez to dach
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.
DZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 1 z 2003r poz.12 z późn. zmianami).
3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem MN - jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co
następuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa
regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale
od 30 do 45 stopni. Kalenice i okapy dachu muszą
być poziome. Zakaz otwierania połaci dachowych
(doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż
70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami
okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich,
namiotowych i pulpitowych. Maksymalna wysokość
– dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu
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parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu.
Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad
średnim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu terenu od strony stoku. Wysokość obiektów nie może
przekroczyć 11,0 m od średniego poziomu terenu.

2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się
realizację dachów dwu- lub wielospadowych o kącie
nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekraczać 8,0 m nad
średnim poziomem terenu. Dopuszcza się realizację
budynków gospodarczych i garaży dobudowanych
do budynku mieszkalnego z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub
mniejszym od spadku dachu głównego budynku
mieszkalnego.
3. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla wolnostojącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej –
800 m².
4. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie
co najmniej 60% powierzchni biologicznie czynnej.
5. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
6. W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie
okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.).
7. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów
ozdobnych, tralek, kolumn.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieczyszczonych ścieków do wód i gleby,
zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego
nie wyznaczonych,
2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach
zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie
z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiego systemu
zaopatrzenia w wodę. Do czasu realizacji tego systemu dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia
w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia praw osób
trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.
4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska –
Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zm.) docelowo do
wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu realizacji tego systemu dopuszcza się realizację szczelnych bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą
oczyszczalnię. Dopuszcza się również realizację przyobiektowych oczyszczalni ścieków.
5. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
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pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona
polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami powinna być prowadzona
zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Doprowadzenie gazu z istniejących sieci gazowych na
warunkach określonych przez zarządcę tych sieci.
7. Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii słonecznych.
8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 7. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący
działki nr 1541/2, 1541/4 i 1541/6 położone w Paszynie o
powierzchni 0,32 ha, stanowiące grunty rolne klasy PsV
i RIVb przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
jako podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza
się realizację budynków gospodarczych i garaży.
W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 5. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Przy realizacji obiektów obowiązuje:

----
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zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę gminną „D2KGL” w wielkości 12 m,
zachowanie linii zabudowy budynków w odległości min. 6 m od krawędzi jezdni drogi
„D2KGL”,
zachowanie linii zabudowy od strefy technicznej
od linii elektroenergetycznej napowietrznej
w wielkości zgodnej z przepisami szczególnymi.

3. Dojazd do terenu z drogi gminnej lokalnej „D2KGL”
na warunkach ustalonych z zarządca tej drogi.
DZIAŁ VI
USTALENIA KOŃCOWE
§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póź. zm) – 10 %.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
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Poz. 1081
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/567/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
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Poz. 1081,1082
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/567/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.

Sposób rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
dla działek 1541/2, 1541/4 i 1541/6 w Paszynie
Wójt Gminy Chełmiec oświadcza, że w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 23 grudnia 2009r do 12 stycznia 2010r. i 14 dni po zakończeniu wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmiec obejmującego działki nr 1541/2, 1541/4 i 1541/6 w Paszynie Z przeznaczeniem ich
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie wpłynęły żadne uwagi, o których mowa w art.18 ust.1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz.717).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/567/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.

Sposób rozstrzygnięcia sposobu realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury należących
do zadań własnych gminy
Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
1081

1082
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UCHWAŁA NR XLVI/568/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie
Chełmiec – we wsi Wielopole i Klimkówka.
Na podstawie art.3 ust.1, art. 15 i art.20 ust.1 ustawy
ści działek nr 48/2 i 48/3 w Klimkówce - na tereny zaz dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działki
niu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn.
nr: 135/11 Wielopolu na tereny zabudowy mieszkazmianami) zwanej dalej „ustawą”, art.18 ust.2 pkt 5
niowej jednorodzinnej – zwaną w tekście niniejszej
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
uchwały planem.
(Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),
2. Plan obejmuje obszary określone na załącznikach
Rada Gminy Chełmiec
graficznych do uchwał Rady Gminy Chełmiec
stwierdza zgodność zmiany miejscowego planu zagoNr: XXXII(363)2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
spodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie
i XXIX(308)2008 z dnia 05 listopada 2008r.
Chełmiec ze „Studium” uwarunkowań i kierunków za§ 2.
gospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową plaChełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku i uchwala co
nu.
następuje:
2. Załącznikami do uchwały są:
DZIAŁ I
a) Rysunki planu sporządzone na kopii map zasadniUSTALENIA FORMALNE
czych w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały,
§ 1.
b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaw trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
rowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą Nr XX(163)2004
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozRady Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004 roku
patrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
(Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z Nr 222
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
poz. 2514 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia częinfrastruktury technicznej, które należą do zadań
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własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania
– jako załącznik Nr 3 i 4
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, linii
rozgraniczających dróg, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w
tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
--

--

--

--

--

--

--

uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą
ustalenia wymienione w tekście niniejszej
uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do tej uchwały,
„Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec,
przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw,
poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych
zasadach i warunkach zagospodarowania,
ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie
rzutu budynku,
wysokoņci zabudowy (obiektu) – rozumie się
przez to wymiar pionowy mierzony od średniego
poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy
dachu,
dachu namiotowym – rozumie się przez to dach
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.

Poz. 1082

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co
następuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa
regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale
od 30 do 45 stopni. Obowiązuje zakaz przesuwania
kalenicy w pionie. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym
niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów
płaskich i pulpitowych (z uwzględnieniem ustaleń
zwartych w ust. 2) oraz głównych dachów namiotowych. Maksymalna wysokość – dwie kondygnacje
nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom
±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie
może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu terenu od strony stoku.
Wysokość obiektów nie może przekroczyć 11 m od
poziomu parteru. W strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin wysokość obiektów mieszkalnych nie może przekroczyć 10 m od średniego poziomu terenu.
2. Dla wolnostojących budynków usługowych realizowanych na terenie objętym planem nr 1 w Klimkówce,
ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy dwu- lub wielospadowe
o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni.
Zakaz stosowania dachów płaskich, namiotowych
i pulpitowych. Wysokość obiektów usługowych w zabudowie mieszkaniowej max. do 10,0 m licząc od poziomu parteru z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza. Wyniesienie poziomu parteru max. 1,0 m
od strony przystokowej terenu.
3. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się
realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem terenu.

DZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE

4. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki: dla
wolnostojącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
– 800 m², w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin – min. 1000 m².

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:

5. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co
najmniej 60% powierzchni biologicznie czynnej.

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.

6. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 1 z 2003r poz.12 z późn. zmianami).

7. W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie
okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.).

3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem MN – jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

8. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów
ozdobnych, tralek, kolumn.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
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1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,
2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach
zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie
z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3. Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów.
Dopuszcza się realizację indywidualnego systemu
zaopatrzenia w wodę na warunkach określonych
w przepisach szczególnych.
4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska –
Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zm.) docelowo do
wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację
szczelnych bezodpływowych zbiorników okresowo
opróżnianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą
oczyszczalnię.
5. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona
polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami powinna być prowadzona
zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Doprowadzenie gazu docelowo z istniejących sieci
gazowych na warunkach określonych przez zarządcę
tych sieci.
7. Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii i kolektorów słonecznych.
8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 7. Plan 1
MN/k - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące część działek nr 48/2 i 48/3 położone we wsi Klimkówka o powierzchni ~0,63 ha, stanowiącej grunty rolne klasy RV.
1. Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
jako podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza
się realizację budynków gospodarczych i garaży.
W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 5. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej.

Poz. 1082

2. Przy realizacji obiektów obowiązuje:
---

zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę zbiorczą „6.1.KDP/Z” w wielkości
20 m,
zachowanie linii zabudowy budynków w odległości. 20 m od krawędzi jezdni drogi
„6.1.KDP/Z” z dopuszczeniem jej zmniejszenia
do min.8 m za zgodą zarządcy drogi.

3. Dojazd do terenu z drogi 6.1.KDP/Z na warunkach
określonych przez zarządcę drogi, za zgodą zarządcy
drogi gminnej.
4. Ze względu na położenie terenu w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin „/k” obowiązują szczególne warunki zabudowy i architektury,
zawarte w § 5.
Plan 2
MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące działkę nr 135/11 położoną we wsi
Wielopole o powierzchni 0,58 ha, stanowiącą grunty
rolne klasy RIIIb, RIVb, RV.
1. Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
jako podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza
się realizację budynków gospodarczych i garaży. W
zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 5. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
2. Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii
zabudowy od strefy technicznej od linii elektroenergetycznej napowietrznej w wielkości zgodnej z przepisami szczególnymi.
3. Dojazd do terenu z istniejącej drogi wewnętrznej.
Dopuszcza się wykonanie drogi wewnętrznej nie wyróżnionej na rysunku planu.
DZIAŁ VI
USTALENIA KOŃCOWE
§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póź. zm) – 10 %.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
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Poz. 1082
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/568/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
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Poz. 1082
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/568/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/568/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.

Sposób rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
dla działek nr 48/2 i 48/3w Klimkówce oraz działki nr 135/11 w Wielopolu
Wójt Gminy Chełmiec oświadcza, że w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 23 grudnia 2009r do
12 stycznia 2010r. i 14 dni po zakończeniu wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chełmiec obejmującego działki nr 48/2 i 48/3 w Klimkówce oraz działkę nr 135/11 w Wielopolu z przeznaczeniem
ich na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie wpłynęły żadne uwagi, o których mowa w art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz.717).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVI/568/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 marca 2010 r.
Sposób rozstrzygnięcia sposobu realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury należących
do zadań własnych gminy
Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec:
Jan Bieniek
1082
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UCHWAŁA NR 3/2010
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/2009 Rady Gminy w Łącku, z dnia 18 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji
udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Łącko przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz.2572; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z późn. zm.) Rada Gminy w Łącku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 75/2009, z dnia 18 grudnia 2009
roku dokonuje się następujących zmian:
1. w § 1 punkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach
szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów
o uprawnieniach
szkół
publicznych,
w
tym
z oddziałami integracyjnymi, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych,
2. w § 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) Brak informacji z pkt 4, nie stanowi podstawy do
wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji.
3. § 9 punkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla
przedszkola lub szkoły podlega rozliczeniu poprzez

przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę lub
przedszkole informacji:
-- o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu
roku kalendarzowego
-- rocznej o wydatkach bieżących jednostki, poniesionych w roku kalendarzowym zgodnie z art. 80
ust 3d, lub z art. 90 ust 3d ustawy o systemie
oświaty, tj. na dofinansowanie realizacji zadań
szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej
składanych do 20 stycznia następnego roku budżetowego - według wzoru na druku stanowiacym załącznik nr 2
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 , który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku:
Henryk Czepielik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 3/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku:
Henryk Czepielik
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UCHWAŁA NR XLII/363/10
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie okreņlenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ochotnica Dolna, sposobu
rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku
Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240) 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.) Rada Gminy Ochotnica Dolna
uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji,
2) sposób rozliczania dotacji,
3) sposób kontroli wykonywania danego zadania
w odniesieniu do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, którym Gmina Ochotnica Dolna
zamierza zlecać zadania publiczne nie wyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U
z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
§ 2. Środki finansowe na dotacje dla podmiotów
niepublicznych planuje się jako wydatki wyodrębnione
w stosownych pozycjach budżetu Gminy Ochotnica
Dolna.
§ 3.
1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna występując z inicjatywą
zlecenia realizacji zadań finansowanych dotacją
umieszcza listę tych zadań na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy – określając:
1) rodzaj zadania,
2) termin realizacji,
3) warunki, jakie powinien spełniać podmiot dotowany,
4) termin składania ofert realizacji zadania.
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 wywiesza się co
najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem w stosunku
do terminu składania ofert.
§ 4.
1. Wniosek podmiotu o udzielenie dotacji powinien
zawierać w szczególności:
1) określenie podmiotu występującego z wnioskiem,
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do
realizacji zadania,
3) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji.
2. Do wniosku dołącza się dodatkowo:
1) wyciąg z właściwego rejestru,
2) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania.
3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby
uprawnione do składnia oświadczeń woli zgodnie
z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego.

4. Wójt Gminy Ochotnica Dolna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie
dodatkowych informacji lub dokumentów.
§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosku Wójt Gminy
Ochotnica Dolna uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla Gminy,
2) wysokość środków budżetowych, które są przeznaczone na realizację danego zadania,
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów
realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot
dotowany,
5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem
w szczególności jakości i terminowości rozliczenia
otrzymanej dotacji.
§ 6.
1. Listę podmiotów dotowanych ogłasza się na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy, określając:
1) nazwę podmiotu dotowanego,
2) zadania zlecone do wykonania,
3) wysokość przyznanej dotacji.
2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, o którym mowa w
ust.1, umieszcza się niezwłocznie po rozstrzygnięciu
w przedmiocie zgłoszonych wniosków o dotację.
Ogłoszenie to winno być wywieszone przez okres co
najmniej 14 dni.
§ 7. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem dotowanym.
§ 8. Umowa dotacyjna zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron,
2) określenie czasu, na jaki została zawarta,
3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania i
termin jego wykonania,
4) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina przekaże
podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji umowy
oraz terminu i tryb jej płatności
5) określenie trybu i terminów przekazywania dotacji,
6) określenie sposobu i terminów rozliczania udzielonej
dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
§ 9. Dotację należy rozliczyć w terminie określonym
w umowie.
§ 10. Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje
się w szczególności kopie bądź kserokopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem:
1) rachunków, faktur oraz ich zestawienia,
2) list płac, delegacji itp
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§ 11. W terminie do 31 lipca danego roku budżetowego i do 31 marca roku następnego wywiesza się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przedstawia Radzie
Gminy zestawienie udzielonych, wykorzystanych i rozliczonych w poprzednim półroczu dotacji. Zestawienie
wywiesza się na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni.
§ 12. Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisu dokumentów finansowych, by oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części
z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały
w klauzule potwierdzającą ten fakt.

Poz. 1084,1085

1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego
zadania (kontrola merytoryczna),
2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją
dotowanego zadania, w szczególności znajdujących
się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów
finansowych (kontrola formalno-rachunkowa).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ochotnica Dolna.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 13. Udzielający dotacji ma prawo przeprowadzenia kontroli wykonanego zadania.

Przewodniczący Rady:
Józefa Ptaszek

§ 14. Kontrola o której mowa w § 13 polega na:
1084

1085
1085

UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2010
RADY GMINY UŅCIE GORLICKIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych na terenie Gminy Uņcie Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 80
ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) - Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala
co następuje:

morządu terytorialnego a także tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

§ 1. Ustala w drodze regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka sa-

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/377/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Regulamin ustalający tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego, prowadzonych na
terenie Gminy Uņcie Gorlickie przez podmioty inne
niż jednostka samorządu terytorialnego, a także tryb
i zakres kontroli prawidłowoņci ich wykorzystania.
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);
2) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Uście Gorlickie przez inne
niż gmina Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne,
przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/345/2002 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 25 marca 2002 r.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Uście Gorlickie.

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie:
Franciszek Myśliwiec
3) innych formach wychowania przedszkolnego –
należy przez to rozumieć prowadzone na terenie
gminy Uście Gorlickie przez inne niż gmina Uście
Gorlickie osoby prawne i fizyczne, inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7
ustawy, o której mowa w pkt 1;
4) szkołach – należy przez to rozumieć prowadzone na
terenie gminy Uście Gorlickie przez inne niż gmina
Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne, szkoły
podstawowe;
5) uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków;
6) uczniach niepełnosprawnych – należy przez to
rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1;
7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć
inne niż gmina Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie gminy Uście Gorlickie szkoły, przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego, o których mowa w pkt 2 – 4.

Dziennik Urzędowy
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§ 2.
1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na
jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady
Gminy Uście Gorlickie oraz informacja o sposobie
wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej
dla gminy Uście Gorlickie, otrzymana przez gminę
od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę Uście
Gorlickie w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym,
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie
niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Uście Gorlickie.
3. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja
na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez gminę Uście Gorlickie w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego, w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę
Uście Gorlickie.
4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny, przysługuje dotacja na każdego ucznia w
wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę Uście Gorlickie.
5. Organom prowadzącym publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, innym niż gmina Uście
Gorlickie, przysługuje na każdego ucznia objętego
tą formą wychowania przedszkolnego dotacja
w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Uście Gorlickie w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Uście Gorlickie.
6. Publicznym przedszkolom prowadzonym przez
inne niż gmina Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne przysługuje dotacja w wysokości równej
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Uście Gorlickie, z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Uście Gorlickie.
7. Publicznym szkołom prowadzonym przez inne niż
gmina Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne
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Poz. 1085
przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia,
odpowiednio w publicznych szkołach tego samego
typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Uście
Gorlickie, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez gminę Uście Gorlickie.
8. Gmina Uście Gorlickie informuje organy prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola i szkoły o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 3.
1. Organ prowadzący inną formę wychowania przedszkolnego, przedszkole lub szkołę składa wniosek
o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji, w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący
inną formę wychowania przedszkolnego, przedszkole lub szkołę składa w Urzędzie Gminy Uście
Gorlickie, informację o faktycznej liczbie uczniów
sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego i szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana
jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany
miesiąc, następuje nie później niż do dnia
25 danego miesiąca, po złożeniu w Urzędzie
Gminy Uście Gorlickie, informacji o faktycznej
liczbie uczniów oraz z zachowaniem terminu,
o którym mowa w ust. 2.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
przedszkola, szkoły lub osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, przedszkole lub szkołę,
wskazaną we wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym mowa
w ust. 1.
5. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy
stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę Uście Gorlickie na podstawie
art. 82 ust. 1 ustawy lub wpis do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej
prowadzonego przez Gminę Uście Gorlickie na
podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie
szkoły lub placówki publicznej przez osobę
prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46,
poz. 438), do dnia aktualizacji tego wpisu.
6. Dotacje o których mowa w ust. 1 – 5 są przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
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placówek oświatowych, o których mowa w §1,
pkt 2, 3, 4 niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Organ prowadzący inną formę wychowania przedszkolnego, przedszkole lub szkołę sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym
mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do Urzędu
Gminy Uście Gorlickie, w terminie do dnia 20
stycznia następnego roku.
3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia:
1) przekazania z budżetu gminy Uście Gorlickie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub
nienależnego pobrania dotacji.
§ 5.
1. Gminie Uście Gorlickie przysługuje prawo kontroli
dokumentacji organizacyjnej i finansowej mającej
na celu:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym
liczby uczniów wykazywanych w informacjach,
o których mowa w §3 ust. 1 i 2,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80
ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy.
2. Osoby upoważnione do kontroli, mają prawo
wstępu do placówek oświatowych, o których mowa w §1, pkt 2, 3, 4 i do przetwarzania danych
osobowych uczniów i wychowanków.
3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem
kontroli.
4.

Wynik przeprowadzonej kontroli
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5. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę
i adres jego organu prowadzącego oraz imię
i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego
kontrolą;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku
kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego
o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;
7) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;
6. Organy prowadzące placówki oświatowe, o których
mowa w §1, pkt 2, 3, 4 mają prawo w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, do
złożenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń.
7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń
kontroli.
8. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy
podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.
9. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych
i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie:
Franciszek Myśliwiec
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UCHWAŁA NR XXXIX/378/2010
RADY GMINY UŅCIE GORLICKIE
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych na terenie Gminy Uņcie Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 80
ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) - Rada Gminy Uście Gorlickie
uchwala co następuje:

morządu terytorialnego a także tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

§ 1. Ustala w drodze regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka sa-

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/378/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 26 lutego 2010 r.
Regulamin ustalający tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego, prowadzonych na
terenie Gminy Uņcie Gorlickie przez podmioty inne
niż jednostka samorządu terytorialnego, a także tryb
i zakres kontroli prawidłowoņci ich wykorzystania.
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);
2) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Uście Gorlickie przez inne
niż gmina Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne,
przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych;
3) innych formach wychowania przedszkolnego –
należy przez to rozumieć prowadzone na terenie
gminy Uście Gorlickie przez inne niż gmina Uście
Gorlickie osoby prawne i fizyczne, inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7
ustawy, o której mowa w pkt 1;
4) szkołach – należy przez to rozumieć prowadzone na
terenie gminy Uście Gorlickie przez inne niż gmina
Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne, szkoły
podstawowe;
5) uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków;
6) uczniach niepełnosprawnych – należy przez to
rozumieć uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy, o której mowa
w pkt 1;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/377/2010 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 r.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Uście Gorlickie.

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie:
Franciszek Myśliwiec

7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć
inne niż gmina Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie gminy Uście Gorlickie szkoły, przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego, o których mowa w pkt 2 – 4.
§ 2.
1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na
jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady
Gminy Uście Gorlickie oraz informacja o sposobie
wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej
dla gminy Uście Gorlickie, otrzymana przez gminę
od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40 %
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Uście
Gorlickie w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym,
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Uście Gorlickie.
3. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja
na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez gminę Uście Gorlickie w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego, w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez gminę Uście Gorlickie.
4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
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szkolny, przysługuje dotacja na każdego ucznia
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Uście Gorlickie.
5. Organom prowadzącym publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, innym niż gmina Uście
Gorlickie, przysługuje na każdego ucznia objętego
tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w
wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Uście Gorlickie w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę
Uście Gorlickie.
6. Publicznym przedszkolom prowadzonym przez
inne niż gmina Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne przysługuje dotacja w wysokości równej
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Uście Gorlickie, z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Uście Gorlickie.
7. Publicznym szkołom prowadzonym przez inne niż
gmina Uście Gorlickie osoby prawne i fizyczne
przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia,
odpowiednio w publicznych szkołach tego samego
typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Uście
Gorlickie, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez gminę Uście Gorlickie.
8. Gmina Uście Gorlickie informuje organy prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego,
przedszkola i szkoły o wysokości miesięcznej
stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 3.
1. Organ prowadzący inną formę wychowania przedszkolnego, przedszkole lub szkołę składa wniosek o
udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący
inną formę wychowania przedszkolnego, przedszkole lub szkołę składa w Urzędzie Gminy Uście
Gorlickie, informację o faktycznej liczbie uczniów
sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego i szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana
jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
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3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc,
następuje nie później niż do dnia 25 danego miesiąca, po złożeniu w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie, informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz
z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
szkoły lub placówki oświatowej wskazanej we
wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym mowa w ust. 1.
5. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy
stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej
przez gminę Uście Gorlickie na podstawie art. 82
ust. 1 ustawy lub wpis do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej prowadzonego przez Gminę Uście Gorlickie na podstawie §6
ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U.
Nr 46, poz. 438), do dnia aktualizacji tego wpisu.
6. Dotacje o których mowa w ust. 1 – 5 są przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
(w tym profilaktyki społecznej) placówek oświatowych, o których mowa w §1, pkt 2, 3, 4 niniejszej
uchwały.
§ 4.
1. Organ prowadzący inną formę wychowania przedszkolnego, przedszkole lub szkołę sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym
mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do Urzędu
Gminy Uście Gorlickie, w terminie do dnia
20 stycznia następnego roku.
3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobrane podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
§ 5.
1. Gminie Uście Gorlickie przysługuje prawo kontroli
dokumentacji organizacyjnej i finansowej mającej
na celu:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym
liczby uczniów wykazywanych w informacjach,
o których mowa w §3 ust. 1 i 2,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80
ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy.
2. Osoby upoważnione do kontroli, mają prawo
wstępu do placówek oświatowych, o których
mowa w §1, pkt 2, 3, 4 i do przetwarzania danych
osobowych uczniów i wychowanków.
3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem
kontroli.
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kontrolujący

działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

5. Organy prowadzące placówki oświatowe, o których
mowa w §1, pkt 2, 3, 4 mają prawo w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, do
złożenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń.

8. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych
i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym.

6. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń
kontroli.
7. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy
podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu
prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej
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UCHWAŁA NR XXVIII/185/10
RADY GMINY WIŅNIOWA
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego –
prowadzonych na terenie Gminy Wiņniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40
ust. 1 ustaw z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
na zadania oświatowe realizowane w przedszkolach
niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
niepublicznych przedszkolach specjalnych oraz innych
niepublicznych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby
fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
§ 2.
1. Warunkiem udzielenia dotacji na każdy rok budżetowy jest złożenie przez organ prowadzący przedszkole
niepubliczne lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, wniosku o udzielenie dotacji do
organu dotującego tj. Gminy Wiśniowa, nie później
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji. 2. Wniosek, o którym mowa w pkt
1 powinien zawierać: shy; pełną nazwę i adres placówki, shy; nazwę i adres osoby prowadzącej placówkę, shy; numer i datę wydania zaświadczenia o
wpisie podmiotu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, shy; Regon i NIP placówki, shy; nazwę i
numer rachunku bankowego placówki, na który ma
być przekazywana dotacja, shy; planowaną liczbę
dzieci, shy; zobowiązanie do informowania organu
dotującego o zmianach zachodzących w liczbie dzieci. 3. Do wniosku należy dołączyć listę dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego lub innej
niepublicznej formy wychowania przedszkolnego,
wg stanu na dzień 10 września danego roku. 4. Wzór
wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością dydaktyczno – wychowawczą, opiekuńczą, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na
pokrycie wydatków bieżących jednostek, o których
mowa w § 1. 2. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każde dziecko w wysokości 75 %
ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko, a dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wiśniowa. 3. Innym

niepublicznym formom wychowania przedszkolnego
na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości
40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez Gminę Wiśniowa, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wiśniowa. 4. Jeżeli do przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Wiśniowa, gmina której mieszkańcem jest to dziecko pokrywa koszty dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu
niepublicznemu lub innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego przez Gminę Wiśniowa, w
wysokości przypadającej na jedno dziecko, obliczoną
wg zasad określonych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu. 5. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu lub innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego przez Gminę
Wiśniowa na dziecko nie będące jej mieszkańcem,
odbywa się pomiędzy zainteresowanymi gminami na
podstawie porozumienia.
§ 4.
1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca. 2. Dotacja na
kolejny miesiąc udzielana jest w oparciu o składane
do 15 dnia miesiąca informacje o aktualnej liczbie
dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego. 3. Dotacja przekazywana jest na rachunek
bankowy placówki, wskazany przez organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany rachunku, na który ma być przekazywana dotacja, osoba dotowana winna powiadomić
Gminę Wiśniowa o tym fakcie w formie pisemnej.
4. Jeżeli do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, osoba prowadząca przedszkole
zamieszcza w informacji aktualną liczbę dzieci z innych gmin. 5. Do informacji o aktualnej liczbie dzieci
należy dołączyć listę imienną. 6. Wzór informacji
o liczbie dzieci uczęszczających do placówki stanowi
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5.
1. W terminie do 15 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca placówkę niepubliczną składa rozliczenie
wydatkowania dotacji za poprzedni miesiąc, w którym udzielono dotacji, z uwzględnieniem aktualnej
liczby dzieci w miesiącu. 2. Rozliczenie, o którym
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mowa w pkt 1, zawiera m.in. informacje o sposobie
wykorzystania dotacji na wydatki bieżące placówki
dotowanej, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków poniesionych na: shy; wynagrodzenia pracowników, shy; pochodne od wynagrodzeń – składki na
ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, shy; wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, shy; zakup
wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych, shy;
wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 3. Wzór rozliczenia stanowi Załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 6.
1. Wójt Gminy Wiśniowa kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Gminy
Wiśniowa. 2. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Wiśniowa do przeprowadzenia kontroli, mają
prawo wstępu do placówek kontrolowanych oraz
wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji celem sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym
przekazywanych Gminie Wiśniowa danych upoważniających do otrzymania dotacji oraz zawartych w
rozliczeniu. 3. Przedmiotem kontroli mogą być w
szczególności dokumenty, stanowiące podstawę
sporządzenia informacji o liczbie dzieci uczęszczających do dotowanej placówki niepublicznej oraz dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia rozliczenia. 4. Podstawą do przeprowadzenia kontroli
przez pracownika Urzędu Gminy Wiśniowa jest
imienne upoważnienie od Wójta, określające co najmniej: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę jednostki kontrolowanej, zakres przedmiotowy kontroli, okres przeprowadzanej kontroli.
5. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się osobę
prowadzącą przedszkole niepubliczne lub inną formę
wychowania przedszkolnego wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i okresie jej przeprowadzania. 6. W ramach prowadzonej kontroli osoby
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kontrolujące mają prawo żądać stosowych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów kontrolowanych oraz udzielania odpowiedzi i
wyjaśnień pisemnych. 7. Z przeprowadzonej kontroli
sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach.
Jeden egzemplarz protokołu dostarczany jest osobie
kontrolowanej. 8. W terminie 14 dni od otrzymania
protokołu osoba kontrolowana może wnieść do Wójta Gminy zastrzeżenia do protokołu. 9. O wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń Wójt Gminy powiadamia osobę
kontrolowaną w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń. 10. W przypadku stwierdzenia, że dotacja
została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak
od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od
dnia doręczenia informacji w formie pisemnej lub
powiadomienia organu prowadzącego placówkę w
inny, udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości. 11. W związku z prowadzeniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez
placówki, organ dotujący może przetwarzać dane
osobowe dzieci uczęszczających do placówek.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/170/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie:
trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/185/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/185/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/185/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik
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UCHWAŁA NR XXXVII/3/2010
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zielonki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art.
28 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380),
Rada Gminy Zielonki uchwala co nastepuje:
§ 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 10,00 zł za każdą godzinę
udziału w działaniu ratowniczym.
§ 2. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje
ekwiwalent pieniężny w wysokości 5,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 3. Ekwiwalent o którym mowa w § 1 i 2, nie przysługuje członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej za czas
nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
§ 4. Ekwiwalent wypłacany będzie z budżetu gminy
w oparciu o złożone wnioski do Wójta Gminy Zielonki,
sporządzone i podpisane przez zarząd danej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielonki
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Zielonki:
Ryszard Krawczyk
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
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 wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego 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.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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