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UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA:
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Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

10605

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

10605

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „Kol-Med” Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
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UCHWAŁY RAD GMIN
1255

1256

1257

1258

1259
1260

1261

–

Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XXII/286/05 Rady Gminy w Bochni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

10607

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zasad
sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobczyce oraz zasad zwrotu wydatków
poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

10607

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca
2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród,
a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
prowadzonych przez Gminę Dobczyce.

10608

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: trybu
udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania
dotacji udzielonych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu
oświaty prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż Gmina Dobczyce.

10608

–

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy i Miasta Dobczyce

10616

–

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie w sprawie:
zmiany uchwały Nr XLVIII/441/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 04 października 2005 r. dotyczącej opłaty targowej

10616

Rady Gminy Racławice z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Racławice
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–

–

–

–
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Poz. 1252

Rady Gminy Racławice z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

10617

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie
wolnym od zajęć lekcyjnych.

10617

Rady Gminy Radziemice z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica*

10619

Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa

10630

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.

10634

–

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej gminy na 2010 r.

10638

–

Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Tarnów

10646

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia ulicy
Słonecznej w Wojniczu do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

10653

Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach

10656

Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Balicach

10656

Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVIII/344/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie
przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Zabierzowie w Przedszkole
Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie.

10656

Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie w Gminie Zabierzów działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

10657

–

–
–

–

–
–
–
–

–

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
1274

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia
29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce

10658

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. 1252,1253

1252
1252

UCHWAŁA NR XLII/687/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. f i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3,
w związku z art. 5 ust. 6, art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Sejmik Województwa
Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2010 r. Liceum Profilowane wchodzące w strukturę
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa
Chałubińskiego w Myślenicach.
2. Za datę rozpoczęcia procesu likwidacji szkoły,
o której mowa w ust. 1 przyjmuje się datę wejścia
w życie niniejszej uchwały.
§ 2. Składniki mienia ruchomego będące we władaniu szkoły, o której mowa w § 1 ust.1 postanawia się
przekazać protokołem zdawczo – odbiorczym Zespołowi
Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa

Chałubińskiego w Myślenicach, w terminie do dnia
31 sierpnia 2010 r.
§ 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły, o której
mowa w § 1 ust. 1 przejmie Województwo Małopolskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa
Chałubińskiego w Myślenicach.
§ 4. Należności i zobowiązania zlikwidowanej szkoły
przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
§ 5. Obowiązki dyrektora zlikwidowanej szkoły wynikające z likwidacji określa odrębna uchwała Zarządu
Województwa Małopolskiego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Andrzej Sztorc

1252

1253
1253

UCHWAŁA NR XLII/688/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
art.5 ust. 6 i art. 5c pkt 1, art.58 oraz art. 62 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 5 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009, Nr 157, poz. 1240) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się zmienić nazwę Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego
w Myślenicach na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
§ 2. Postanawia się zmienić nazwę Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych
w Myślenicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego

w Myślenicach w Szkołę Policealną Turystyki i Zdrowia
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
§ 3. 1. Postanawia się utworzyć Technikum Turystyczno - Gastronomiczne.
2. Szkoła, o której mowa w ust. 1 będzie funkcjonować w formie jednostki budżetowej.
3. Postanawia się włączyć szkołę o której mowa
w ust. 1 w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
4. Akt założycielski Technikum Turystyczno - Gastronomicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
5. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach jest statutem Technikum Tury-
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styczno-Gastronomicznego wchodzącego w skład Zespołu.
6. Szkoła, o której mowa w ust. 1 będzie korzystała z mienia będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ponagimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.
7. Statut Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego
w Myślenicach zostanie dostosowany do nowej struktury organizacyjnej.

Poz. 1253,1254

8. Pierwsza rekrutacja do Technikum Turystyczno
– Gastronomicznego zostanie przeprowadzona na rok
szkolny 2011/2012.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Andrzej Sztorc
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/688/10
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 marca 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
TECHNIKUM TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNEGO w MYŚLENICACH
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009, Nr 157, poz. 1240), art. 5 ust. 6 oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) tworzy się Technikum Turystyczno – Gastronomiczne w Myślenicach.
1. Nazwa: Technikum Turystyczno – Gastronomiczne w Myślenicach.
2. Typ: Technikum.
3. Siedzibą Technikum Turystyczno – Gastronomicznego jest miasto Myślenice.
4. Technikum Turystyczno – Gastronomiczne jest
szkołą wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa
Chałubińskiego w Myślenicach.
5. Technikum Turystyczno – Gastronomiczne w Myślenicach działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad
Technikum Turystyczno – Gastronomicznym w Myślenicach jest Małopolski Kurator Oświaty.
8. Technikum Turystyczno – Gastronomiczne w Myślenicach organizuje kształcenie młodzieży, umożliwiające im zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Andrzej Sztorc
1253

6. Organem prowadzącym Technikum Turystyczno
– Gastronomiczne w Myślenicach jest Województwo
Małopolskie.
1254
1254

UCHWAŁA NR XLII/696/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „Kol-Med” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tarnowie
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku
z art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 36 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.:
Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89), Sejmik Województwa
Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się Centrum Medyczne „Kol-Med”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tarnowie rozszerzając zakres jego działalności poprzez utworzenie w jego strukturze organizacyjnej po1254

radni kardiologicznej realizującej świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Andrzej Sztorc

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192

– 10607 –

Poz. 1255,1256

1255
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UCHWAŁA NR XXX/225/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/05 Rady Gminy w Bochni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

„Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci na
własny koszt ma zapewnić budowę przyłączy do sieci,
budowę studni wodomierzowej i budowę pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego
oraz urządzenia pomiarowego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. W uchwale Nr XXII/286/05 Rady Gminy
w Bochni z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadza się następujące zmiany:

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

W § 30 ust. 2 wykreśla się zdanie drugie o treści:
„Przedsiębiorstwo wykonuje usługę przyłączenia nieruchomości odpłatnie”.

Przewodniczący Rady Gminy:
Zofia Pukal

a wpisuje się zdanie o treści:
1255

1256
1256

UCHWAŁA NR XLI/371/09
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobczyce oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na
pokrycie kosztów pogrzebu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust 1, 3
i 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach sprawia i pokrywa koszty pogrzebu
osobom:
1) bezdomnym,
2) zmarłym na terenie Gminy, bez ustalonej tożsamości,
3) samotnym i ubogim nie posiadającym ubezpieczenia
społecznego.
2. Pogrzeb organizowany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego - w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Dobczyce.
§ 2.
Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku,
a w szczególności:
1) przygotowanie zwłok do pochówku,
2) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia (jeśli zmarły
nie posiadał),

3) zakup trumny, tabliczki, klepsydr, wiązanki pogrzebowej, krzyża - po minimalnych kosztach,
4) transport zwłok
5) koszt związany z odprawieniem nabożeństwa pogrzebowego,
6) koszt wykopania, pochowania i zasypania grobu,
według udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak nie więcej niż zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia
społecznego.
§ 3.
Zasady zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu:
1) Jeśli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia
społecznego, wydatki pokrywa się w całości z tego zasiłku.
2) W przypadku sprawienia pogrzebu osobom samotnym, bezdomnym, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego, koszty pogrzebu pokrywa w całości Gmina
z zastrzeżeniem ust. 3.
3) Jeśli zmarły pozostawił spadek, wydatki pokrywa się
z masy spadkowej:
a) jeśli masa spadkowa wystarcza na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem, zwrot wydatków dochodzony jest w całości od spadkobierców,
b) jeśli masa spadkowa nie wystarcza na pokrycie
wydatków pogrzebowych, od spadkobierców dochodzi się częściowego zwrotu poniesionych wydatków odpowiednio do wysokości masy spadkowej.
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§ 4.

Poz. 1256,1257,1258
§ 6.

Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu finansowane są przez Gminę ze środków przeznaczonych na zadania własne z pomocy społecznej.

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

§ 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach:
dr Tadeusz Bochnia

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
1256
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UCHWAŁA NR XLIV/401/09
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54
ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela /Dz.U, z 2006 r. Nr 97, poz. 647 z późn. zm./,
zwanej dalej „Kartą Nauczyciela", w związku z art. 18,
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami), zwanego dalej „Rozporządzeniem".

mistrz Gminy i Miasta Dobczyce może przyznać nagrodę
do wysokości 2 000 złotych z pominięciem procedur
określonych w § od 14 do 19.”
2) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej W Dobczycach:
dr Tadeusz Bochnia

1) W Rozdziale VIII regulaminu wprowadza się § 19
a w brzmienie: „W uzasadnionych przypadkach Bur1257
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UCHWAŁA NR XLIV/402/09
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych
dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dobczyce.
Na podstawie art.80 ust.4 oraz art.90 ust.4 Ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18
ust.2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Dobczycach
uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejsza uchwała reguluje:
1) Tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu Gminy Dobczyce dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dobczyce:
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a) przedszkoli publicznych w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych;
b) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi,
z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych ;
c) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych;
d) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych
szkół artystycznych ;
e) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione w § 1 pkt1
lit. d., których zakładanie i prowadzenie należy do
ustawowych zadań Gminy;
f) publicznych innych form wychowania przedszkolnego tj.: publicznych zespołów wychowania przedszkolnego i publicznych punktów przedszkolnych;
g) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, tj.: niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i niepublicznych punktów
przedszkolnych.
2) Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji.
§ 2.
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);
2) uczniu - należy przez to rozumieć również wychowanka w przedszkolach i w innej formie wychowania
przedszkolnego;
3) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
o których mowa w art. 71 b ust. 3 Ustawy;
4) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone
na terenie Gminy Dobczyce przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż Gmina Dobczyce przedszkole
publiczne/ niepubliczne, w tym z oddziałami integracyjnymi, z oddziałami specjalnymi, przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;
5) innych formach wychowania przedszkolnego - należy
przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Dobczyce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
Gmina Dobczyce:
a) publiczne/niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego,
b) publiczne/niepubliczne punkty przedszkolne;
6) szkole - należy przez to rozumieć prowadzone na
terenie Gminy Dobczyce przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż Gmina Dobczyce:
a) publiczne/niepubliczne szkoły podstawowe, w tym:
z oddziałami integracyjnymi, z oddziałami sportowymi, integracyjne;
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b) publiczne/niepubliczne gimnazja, w tym: z oddziałami integracyjnymi, z oddziałami dwujęzycznymi,
z oddziałami sportowymi, integracyjne;
7) jednostka oświaty - należy przez to rozumieć szkołę,
przedszkole oraz inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w pkt. 4-6;
8) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inną
niż Gmina Dobczyce osobę prawną lub osobę fizyczną
prowadzącą na terenie Gminy Dobczyce placówkę,
o której mowa w pkt. 7;
9) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę
Dobczyce;
10) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną
z budżetu Gminy Dobczyce, na zasadach określonych w art. 80 lub art. 90 Ustawy i niniejszej uchwale dotację, która jest "dotacją podmiotową" przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej
z tytułu prowadzenia szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;
11) najbliższej Gminie – należy przez to rozumieć tę
gminę, która ponosi wydatki z budżetu na prowadzenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej tego
samego typu i rodzaju, co działające na terenie Gminy
Dobczyce i dotowane z budżetu Gminy Dobczyce
przedszkole niepubliczne lub szkoła niepubliczna ,
wymienione w § 1 pkt 1 i zarazem gminę, której granica miejscowości stanowiącej siedzibę jej władz znajduje się najbliżej w linii prostej, od granicy miejscowości stanowiącej siedzibę władz Gminy Dobczyce:
12) rachunku bankowym szkoły lub przedszkola - należy przez to rozumieć rachunek bankowy założony
przez osobę prowadzącą placówkę, który służy wyłącznie dla dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem publicznej/niepublicznej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego;
13) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć
ustalone w budżecie Gminy Dobczyce wydatki
w przedszkolach publicznych lub publicznych szkołach
tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez
Gminę Dobczyce z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
14) wydatkach bieżących na jednego ucznia - należy
przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, wyliczoną na podstawie
ustalonych w budżecie Gminy Dobczyce wydatków
bieżących, o których mowa w pkt. 13 oraz liczby
uczniów według sprawozdania SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji;
Rozdział II
Podstawa obliczania dotacji
§ 3.
1) Publicznym przedszkolom na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach
prowadzonych przez organ dotujący, z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący.
2) Innym publicznym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na
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jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez
organ dotujący.
3) Publicznym szkołom na każdego ucznia przysługuje
dotacja w wysokości równej przewidzianym wydatkom bieżącym na jednego ucznia w odpowiedniego
typu i rodzaju szkole prowadzonej przez organ dotujący, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.
4) W przypadku nieprowadzenia przez organ dotujący
tego samego typu i rodzaju publicznych szkół, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1) lit. b, podstawą ustalenia
wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego
ucznia jednostki oświatowej danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.
5) Organ prowadzący publiczne: przedszkole, szkołę,
o której mowa w § 2 pkt. 6) lit. a, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje dotację na jednego ucznia z budżetu organu dotującego w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
§ 4.
1) Niepublicznym przedszkolom na każdego ucznia
przysługuje dotacja w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych
przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego
ucznia, z tym, że na ucznia niepełno-sprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
2) 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 prowadzonym przez
organ dotujący.
3) Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
4) Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionym w ust. 3, na każdego
ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej 50%
ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków
bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu
i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego ucznia.
5) W przypadku nie prowadzenia przez organ dotujący
tego samego typu i rodzaju szkoły, o której mowa
w ust.4 podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły danego typu lub rodzaju
6) Organ prowadzący niepubliczne: przedszkole, szkołę,
o której mowa w § 2 pkt.6).lit. a uchwały, w których
realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, otrzymuje dotację na jednego ucznia z budżetu organu dotującego w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspoma-
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ganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Rozdział III
Tryb udzielania oraz uruchamiania dotacji
Tryb udzielania dotacji
§ 5.
1) Warunkiem udzielenia dotacji na każdy rok budżetowy
jest złożenie przez niepubliczne jednostki oświaty wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji
2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać
m.in. następujące informacje:
a) dane o organie prowadzącym (nazwa, adres),
b) status jednostki oświatowej prowadzonej przez organ prowadzący (publiczny lub niepubliczny),
c) typ jednostki oświatowej (nazwa, adres),
d) Regon jednostki oświatowej,
e) NIP jednostki oświatowej
f) w przypadku publicznych jednostek oświatowych,
o których mowa w § 3-numer i datę wydania decyzji w sprawie zezwolenia na założenie jednostki ,
g) w przypadku niepublicznych jednostek oświatowych, o których mowa w § 4 uchwały - numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie podmiotu do
ewidencji jednostek oraz numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,
h) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów, z podziałem na okresy styczeń-sierpień
oraz wrzesień - grudzień,
i) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki
oświatowej, na rzecz której ma być przekazywana
dotacja
3) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
Tryb uruchamiania dotacji
§ 6.
1) Niepubliczna jednostka systemu oświaty składa do
organu dotującego do dnia 10-go danego miesiąca
informację o faktycznej liczbie uczniów.
2) Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera dane
dotyczące uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, zapisanych do jednostki oświaty według stanu
na 1. dzień danego miesiąca. Wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Organ dotujący przekazuje dotację w terminach miesięcznych. Przekazanie dotacji przypadającej na dany
miesiąc następuje nie później niż do ostatniego dnia
danego miesiąca.
4) Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
jednostki oświaty wskazany przez organ prowadzący
we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 uchwały.
5) W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest jednostkom
oświaty, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz w § 4 ust 3,4,
uchwały - na uczniów wykazanych w miesiącu czerwcu
w informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, łącznie z absolwentami, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy.
§ 7.
1) Organ prowadzący zobowiązany jest do:
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a) przekazania organowi dotującemu w przypadku
uczęszczania uczniów niepełnosprawnych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię opinii
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
o których mowa w art. 71b ust. 3 Ustawy;
b) pisemnego powiadomienia organu dotującego
o zmianie danych wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 uchwały, w szczególności o zmianie numeru rachunku bankowego prowadzonej jednostki systemu oświaty.
2) Organ prowadzący podmiot, o którym mowa w § 3
ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 uchwały:
a) przyjmując ucznia z innej Gminy sporządza informację o miejscu zameldowania i zamieszkania
ucznia nie będącego mieszkańcem organu dotującego.
Rozdział IV
Tryb rozliczania dotacji
§ 8.
1) W odniesieniu do jednostek oświaty, dla których
wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości
kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju jednostki oświatowej w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości otrzymanej w danym roku kalendarzowym
wysokości subwencji w części oświatowej subwencji
ogólnej dotacje będą obliczane na podstawie wydatków bieżących.
2) Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji, o której mowa w ust. 1 przy
ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość subwencji.
3) W miesiącu następującym po miesiącu przekazania
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości subwencji ogólnej
w części oświatowej obowiązującej w roku udzielenia
dotacji dokonuje się wyrównania kwot dotacji ustalonych zgodnie z ust. 1.
4) O weryfikacji kwoty dotacji, o której mowa w ust. 3,
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje pisemnie osobę prowadzącą placówkę do końca miesiąca,
w którym dokonano takiej weryfikacji.
§ 9.
1) W odniesieniu do jednostek systemu oświaty, dla
których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od
wysokości ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w jednostkach
oświatowych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, w terminie do 31 stycznia
roku następującego po roku udzielenia dotacji dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
2) Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1,
ustalono, że wysokość kwoty udzielonej dotacji była
niższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia publicznych jednostek systemu oświaty dla których organem prowadzącym jest Gmina
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Dobczyce, w terminie do 20 lutego następującego po
roku udzielenia dotacji następuje wyrównanie brakującej kwoty dotacji.
3) Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1,
ustalono, że wysokość kwoty udzielonej dotacji była
wyższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia publicznych jednostek systemu oświaty dla których organem prowadzącym jest Gmina
Dobczyce, nadpłacona kwota dotacji zaliczana jest
w poczet dotacji udzielanych w bieżącym roku budżetowym.
4) W przypadku, gdy organ prowadzący podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danej jednostki oświatowej pisemnie powiadamia o tym fakcie organ dotujący, który w ciągu 3 miesięcy od uzyskania informacji
dokonuje weryfikacji wysokości kwoty dotacji udzielonej w danym roku budżetowym.
5) Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4,
ustalono, że wysokość kwoty udzielonej dotacji była
niższa niż wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w publicznych jednostkach
oświaty tego samego typu i rodzaju prowadzonych
przez Gminę Dobczyce, w ciągu miesiąca od zakończenia ww. weryfikacji Gmina Dobczyce przekazuje
brakującą kwotę dotacji na rachunek bankowy danej
jednostki oświatowej.
6) Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4,
ustalono, że wysokość kwoty udzielonej dotacji była
wyższa niż wysokość wydatków bieżacych ponoszonych na jednego ucznia w publicznych jednostkach
u oświaty tego samego typu i rodzaju prowadzonych
przez Gminę Dobczyce, jednostka oświaty zwraca
nadpłaconą kwotę dotacji w ciągu miesiąca od zakończenia ww. weryfikacji na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Dobczyce.
Rozdział V
Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji
§ 10.
1) W terminie do 15 każdego miesiąca organ prowadzący
przedstawia rozliczenie wydatkowania dotacji za poprzedni miesiąc, w którym udzielono dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu.
2) W przypadku, gdy organ prowadzący podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danej placówki przedkłada do organu dotującego rozliczenie, o którym
mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni po
otrzymaniu ostatniej raty dotacji.
3) Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera m.in.
informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki jednostki oświatowej, o której mowa
w § 3 i § 4 uchwały.
4) Wzór rozliczenia z wykorzystania otrzymanej dotacji
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5) Rozliczenie z wykorzystania dotacji przez organ prowadzący przekazuje się Burmistrzowi Gminy i Miasta
Dobczyce .
§ 11.
1) Organ dotujący i rozliczający dotację może dokonać
kontroli zgodności ze stanem faktycznym przedłożonych w rozliczeniu informacji, o których mowa w § 10,
poprzez żądanie wyjaśnień i wgląd do dokumentacji
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
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nauczania, w dowolnym czasie wskazanym przez kontrolującego.
2) Kontrolę, o której mowa w ust. 1 wykonywać będzie
komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce
3) 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 w inny udokumentowany sposób
o stwierdzeniu nieprawidłowości.

Poz. 1258
Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12. Uchyla się Uchwałę Nr XLII/379/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 listopada 2009 roku.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach:
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/402/09
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ......
1) Pełna nazwa i adres jednostki oświaty)*
2) Nazwa i adres osoby prowadzącej*
3) Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych jednostek oświatowych (ostatnie, aktualne
zaświadczenie)
4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację
5) Planowana liczba uczniów/wychowanków
I – VIII

IX - XII

a) W przedszkolu z Gminy Dobczyce:
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych z Gminy Dobczyce
b) W przedszkolu spoza Gminy Dobczyce:
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych spoza Gminy Dobczyce
c) W szkole podstawowej:
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych
d) W gimnazjum:
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych
e) W innej jednostce oświatowej
6) Osoba prowadząca zobowiązuje się do:
-- Comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz przeznaczenia dotacji na realizację celów
wynikających z ustawy o systemie oświaty,
-- Informowania o zmianie numeru rachunku bankowego.
-data, pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionejdo reprezentowania organu prowadzącego
* zgodnie z ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji. Termin składania wniosku – 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. Do wniosku należy dołączyć listę dzieci uczęszczających do szkoły (placówki)
na dzień 1 września danego roku

Przewodniczący Rady Miejskiej W Dobczycach:
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/402/09
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ
………………… ROKU …………
1) Pełna nazwa i adres jednostki oświatowej)
2) Nazwa i adres osoby prowadzącej
3) Liczba dzieci
OGÓŁEM
a) W przedszkolu z Gminy Dobczyce:
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych z Gminy Dobczyce
b) W przedszkolu z innych gmin:(podać liczbę dzieci z poszczególnych gmin)
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych z innych gmin(podać liczbę
dzieci z poszczególnych gmin)
c) W szkole podstawowej:
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych
d) W gimnazjum:
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych
e) W innej jednostce oświatowej:

data, pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego
Termin składania informacji – do 10 dnia każdego miesiąca

Przewodniczący Rady Miejskiej W Dobczycach:
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/402/09
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

INFORMACJA ROCZNA O WYDATKACH BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH,NA
KTÓRE WYKORZYSTANO DOTACJĘ .

Nazwa i adres jednostki oświaty:
Osoba prowadząca jednostkę oświaty:
Typ i rodzaj jednostki oświaty:
Kwota przekazanej w danym roku dotacji (w zł):
Kwota dotacji w danym roku wykorzystana (w zł):
Kwota do zwrotu (w zł):

Lp.

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji

I

Wynagrodzenia pracowników

II

Pochodne od wynagrodzeń

III

Wydatki eksploatacyjne

IV

Zakupy wyposażenia, ksążek,pomocy dydaktycznych

V

Remonty bieżące

VI

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

VII

Inne wydatki

Ogółem (suma I + II + III + IV + V + VI + VII)
Kwota dotacji otrzymana w danym roku ogółem
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem

Numer dokumentu

Kwota wydatków
(w zł)

X
X

Sporządził:
(imię i nazwisko osoby sporządzającejrozliczenie oraz
nr telefonu)

(pieczęć imienna i podpis przedstawicielaorganu
prowadzącego jednostkę)

Przewodniczący Rady Miejskiej W Dobczycach:
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR XLV/406/10
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy i Miasta Dobczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zm.),
Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Gminy i miasta Dobczyce przyjętym
uchwałą nr IV/31/02 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia
30 grudnia 2002 roku, zwanym dalej statutem wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku nr 3 do Statutu – wykaz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych (z objaśnieniem) po
pkt VIII dodaje się pkt IX w brzmieniu: „IX. Publiczna
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach.”
2) W załączniku nr 3 do Statutu – wykaz wyodrębnionych
jednostek organizacyjnych (z objaśnieniem) po pkt Ad.
VIII dodaje się pkt Ad. IX w brzmieniu: „Ad. IX. Publiczna
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach – funkcjonuje

na zasadach określonych dla jednostek budżetowych
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
oraz na podstawie odrębnego statutu”.
3) W załączniku nr 3 do Statutu – wykaz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych (z objaśnieniem)
w pkt. IV wykreśla się ppkt. 4 w brzmieniu: „Szkoła
Podstawowa w Brzezowej”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej W Dobczycach:
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR XLVII/425/10
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/441/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 04 października
2005 r. dotyczącej opłaty targowej
Działając na podstawie art. 19 pkt.1 lit ”a” i pkt 2
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 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.) i art. 4 ust. 1
Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Rada Miejska w Dobczycach
uchwala, co nastepuje:

1/ Pan Andrzej Panuś pobiera opłatę w ramach zakresu czynności wynikającego z umowy o pracę,

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/441/05 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 4 października 2005 r. zmienionej
uchwałą NR X/77/07 Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 26 czerwca 2007 r. dokonuje się następujących
zmian:

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

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1/ Pana Andrzeja Panusia - pracownika Urzędu
Gminy i Miasta Dobczyce,
1260

1261

2/ Panią Elżbietę Żuławinską”.
2. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej:

2/ Dla pani Elżbiety Żuławinskiej ustala się prowizję w wysokości 30 % od zainkasowanej kwoty.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.

Przewodniczący Rady Miejskiej W Dobczycach:
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR II/117/10
RADY GMINY RACŁAWICE
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Racławice
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 t.j. z późn. zm) oraz art. 6 ust.2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.z 2005, Nr 236, poz 2008 t.j.
z późn. zm) Rada Gminy Racławice uchwala co następuje:

portu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w wysokości:

§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, w wysokości:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni licząc od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

1) 12,50 zł plus podatek VAT za 1 m3
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Racławice

1) za pojemnik 120 litr. – 8,50 plus podatek VAT
2) za pojemnik 240 litr. – 17,00 zł plus podatek VAT
3) za pojemnik 1100 litr – 47,00 plus podatek VAT

Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Józef Remion

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans1262
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UCHWAŁA NR II/120/2010
RADY GMINY RACŁAWICE
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz art. 50
ust. 6 , art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Racławice uchwala co
następuje:
§ 1.
1) Osobom samotnym, samotnie gospodarującym oraz
osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych.
2) Pierwszeństwo przy przyznawaniu specjalistycznych
usług opiekuńczych mają osoby samotne, osoby samotnie mieszkające, w których wszyscy członkowie
wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności
wynikającej z wieku lub choroby.
§ 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację
oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
§ 3.
1) Przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych
następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą

osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2) Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana z urzędu.
§ 4. Wymiar i zakres przyznanych specjalistycznych
usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia
świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji
materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika
socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.
§ 5. Wymiar, zakres i okres świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia,
wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Racławicach.
§ 6. Świadczenie w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych są odpłatne. Cena za 1 godzinę usługi
ustalana jest przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach.
§ 7.
1) Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od
sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny
ubiegającej się o świadczenie.
2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub do-
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chód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej.
§ 8.

Poz. 1262

uwzględniając sytuację dochodową osób i rodzin, ustaloną zgodnie z art. 8 ust. 3 do 13 ustawy, w odniesieniu
do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy.

1) Poniższa tabela określa zasady obliczania godzinowej
odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochód w % w stosunku do kryterium
dochodowego osoby lub rodziny (art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)
Do 150%
Powyżej150 do 175
Powyżej175 do 200
Powyżej200 do 250
Powyżej250 do 300
Powyżej300 do 350
Powyżej 350 do 400
Powyżej 400

Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi w % dla osób samotnie
gospodarujących
bezpłatnie
5
10
15
30
50
70
100

2) Nieodpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują również bez względu na dochód osobom, które ukończyły dziewięćdziesiąt lat.
3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, kierownik może odstąpić od żądania zwrotu należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w całości lub części.
§ 9. Należność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
wnosi się w terminach i wysokości określonych w decyzji administracyjnej.
1263

Wysokość odpłatności za jedną
godzinę usługi w % dla osób
w rodzinie
bezpłatnie
10
15
20
40
60
80
100

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Racławice i kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Racławicach.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Józef Remion
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UCHWAŁA NR XXXIV/228/10
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn.
zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych
obiektów sportowych, znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie
Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, które
określa załącznik do uchwały.
§ 2. Powierza się Burmistrzowi Radłowa ustalanie
wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów zarządzających
obiektami sportowymi do opracowania regulaminów
korzystania z tych obiektów zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/228/10
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 26 marca 2010 r.
Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
1. Korzystanie z obiektów sportowych odbywa się
odpłatnie z zastrzeżeniem ust. 3, na podstawie cennika
ustalonego przez Burmistrza Radłowa.

oraz innych organizacji, stowarzyszeń i zorganizowanych grup mieszkańców, działających w Gminie Radłów.

2. Organizacja zajęć sportowych i rozgrywek
międzyszkolnych na terenie obiektów sportowych
odbywać się będzie według grafików opracowanych
przez dyrektorów danej szkoły na podstawie zapotrzebowania.

8. W przypadku organizacji zawodów sportowych
i imprez ważnych dla promocji Miasta i Gminy Radłów,
szkoły, za zgodą Burmistrza Radłowa, mogą udostępniać bezpłatnie bazę sportową.

3. Prawo do nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych znajdujących się w miejscowości,
w której jest siedziba klubu bądź stowarzyszenia sportowego posiadają następujące podmioty zwane dalej
organizacjami:
1) Uczniowskie Kluby Sportowe - 4 godziny tygodniowo
dla każdego klubu,
2) Kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe z terenu
Gminy Radłów - 4 godziny tygodniowo dla każdego
klubu lub stowarzyszenia.
4. W szczególnych przypadkach Burmistrz Radłowa może zwiększyć limit godzin nieodpłatnych przysługujący organizacjom.
5. Podstawą do korzystania z obiektów sportowych jest umowa zawarta z dyrektorem danej szkoły.
6.
Zajęcia sportowe organizacji są ustalane
w harmonogramie korzystania z obiektu po rozpatrzeniu
możliwości techniczno-organizacyjnych szkół.
7. Z ważnych przyczyn Burmistrz Radłowa może
ustalić cenę preferencyjną za korzystanie z obiektów
sportowych dla organizacji wymienionych w punkcie 3

9. Organizacje spoza Gminy Radłów korzystają
z bazy sportowej odpłatnie.
10. Szkoła może w każdym czasie odwołać zajęcia
sportowe w przypadku organizowania imprez szkolnych
wynikających ze statutowej działalności danej szkoły (na
przykład akademie szkolne, egzaminy itp.).
11. Osoby pełnoletnie korzystające z urządzeń
i sprzętu sportowego ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo we własnym zakresie.
12. Dzieci i młodzież niepełnoletnia zrzeszona
w organizacjach korzystających z obiektu uczestniczy
w zajęciach wyłącznie pod nadzorem trenera, instruktora lub innej uprawnionej osoby pełnoletniej, które to
osoby ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć.
13. Organizacja ponosi pełną odpowiedzialność
za zabezpieczenie mienia uczestników w trakcie odbywania zajęć sportowych.
14. Osoby prowadzące zajęcia jak i uczestnicy zajęć zobowiązani są do ścisłego przestrzegania czasowego harmonogramu zajęć i regulaminu korzystania
z obiektu sportowego.
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15. Osoba podpisująca umowę na korzystanie
z obiektów sportowych ma obowiązek potwierdzenia

Poz. 1263,1264

zapoznania się z treścią regulaminu korzystania
z obiektu. Potwierdzenie następuje w formie pisemnej
na odrębnym dokumencie.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
1263
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UCHWAŁA NR 227/XXXIV/2010
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały
Nr 41/XI/2007 Rady Gminy Radziemice z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na wniosek Wójta Gminy Radziemice, uchwala MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA zwany dalej „planem”.
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu, sporządzony w skali
1:2000, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Radziemice;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia, nieuwzględnionych przez wójta,
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania.
§ 2. 1. Rysunek planu zawiera obowiązujące ustalenia określone graficznie. Informacja o tych ustaleniach
zawarta jest w legendzie rysunku planu. Obowiązującymi ustaleniami są:
1) granice obszaru objętego planem;
2) granice sołectwa Wierzbica;
3) granice gminy Radziemice;
4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z ich
oznaczeniami;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) symbole cyfrowe i literowe przypisane do terenu
w jego liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu, służące jednoznacznemu powiązaniu
ustaleń graficznych z tekstowymi zawartymi w niniejszej uchwale.
2. Inne oznaczenia zawarte w legendzie, a nie
wymienione w ust. 1 są oznaczeniami uzupełniającymi.

3. Na rysunku planu stosuje się następujące
symbole identyfikacyjne:
1) 1÷8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) 1÷9 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej;
3) 1 U – tereny zabudowy usługowej;
4) 1 U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów;
5) 1 P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
6) 1 US – tereny sportu i rekreacji;
7) 1÷19 R – tereny rolnicze;
8) 1 RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich;
9) 1÷24 RM – tereny zabudowy zagrodowej;
10) 1÷15 RZ – tereny trwałych użytków zielonych i zadrzewień;
11) 1 ZP – tereny zieleni urządzonej park podworski;
12) 2÷6 ZP – tereny zieleni urządzonej;
13) 1÷12 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
14) 1÷8 KS – tereny parkingów i obsługi transportu samochodowego;
15) 1÷2 KX – tereny przestrzeni publicznych, ciągów
pieszych;
16) 1÷6 E – tereny infrastruktury technicznej, elektroenergetyka;
17) 1 K – tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja;
18) KD – Z – tereny dróg publicznych; drogi powiatowe,
klasa funkcjonalno-techniczna – zbiorcza;
19) KD – L – tereny dróg publicznych; drogi gminne,
klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna;
20) KD – D – tereny dróg publicznych; drogi gminne,
klasa funkcjonalno-techniczna – dojazdowa;
21) KDW – tereny dróg wewnętrznych.
4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu, w tym
treść podkładu mapowego oraz oznaczenia zawarte w
legendzie, a nie wymienione w ust. 3 są oznaczeniami
uzupełniającymi i mają charakter informacyjny.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) terenie - oznacza to fragment planu o określonym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym;
2) usługach nieuciążliwych – oznacza to rodzaj działalności gospodarczej, która nie powoduje uciążliwości
przekraczającej wartości dopuszczalnej, mierzonej na
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granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł
prawny;
3) wysokości zabudowy - oznacza to maksymalną wysokość budynku mierzoną od średniego poziomu terenu
przed głównym wejściem do budynku do kalenicy dachu lub szczytu attyki, wyrażoną w metrach oraz
w ilości kondygnacji;
4) obowiązującej linii zabudowy – oznacza to linie, na
której musi stanąć ściana frontowa budynku;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, określającą najmniejszą, dopuszczalną odległość zewnętrznej
ściany budynku do linii rozgraniczającej drogę;
6) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia budowlane o których mowa w art. 3
pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118
z późniejszymi zmianami).
Rozdział 2
USTALENIA DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU PLANU
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Na całym obszarze planu dopuszcza się:
1) rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy
istniejących budynków oraz zmiany sposobu ich użytkowania na funkcje zgodne z przeznaczeniem terenów
pod warunkiem, że dla obiektów istniejących i wprowadzanych łącznie, zachowane zostaną wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy określone dla tego
terenu;
2) utrzymanie istniejących oraz sytuowanie nowych
budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub
bezpośrednio w granicy działki.
2. Zakazuje się realizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
3. W przypadkach, gdy istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie zabudowy w obrębie działki lub
terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego nie spełnia określonych w planie parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, dopuszcza się wyłącznie przebudowy nie
związane z powiększaniem powierzchni i wysokości
zabudowy.
4. Sytuowanie nowych budynków na działkach wydzielonych przed wejściem w życie ustaleń niniejszego
planu i mniejszych od wymaganej powierzchni minimalnej
jest możliwe pod warunkiem zachowania parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabarytów obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy dotyczących danego terenu.
5. Dla wznoszenia budynków i budowli oraz prowadzenia ich rozbudowy, przebudowy i odbudowy ustala się wymóg sytuowania ich nadziemnych części przy
zachowaniu wyznaczonej na rysunku planu:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości:
a) dla dróg oznaczonych symbolem KD-Z – 10 m od
linii rozgraniczającej drogę;
b) dla dróg oznaczonych symbolem KD-L oraz KD-D –
6,0 m od linii rozgraniczającej drogi.
2) obowiązującej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem
planu.
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§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Ustala się nakaz stosowania proekologicznych systemów grzewczych: realizacja źródeł
ciepła na paliwo ekologiczne (gaz, biomasa, ekogroszek,
lekki olej opałowy). Sprawność cieplna kotłów musi
wynosić, co najmniej 80%.
2. Dopuszcza się stosowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
3. W zakresie gospodarowania odpadami ustala się:
1) nakaz segregacji odpadów u źródła ich powstania
w celu ich wykorzystania lub unieszkodliwienia;
2) nakaz odbioru odpadów w systemie zorganizowanym
pod nadzorem gminy lub na zasadzie indywidualnych
umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami gminnymi.
4. Ustala się, że przeznaczenia terenów oznaczone
symbolami identyfikacyjny RM, MN i MN/U należą do
rodzaju terenu, o którym mowa w art.113 ust. 2 pkt 1)
lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150
z późniejszymi zmianami).
5. Ustala się nakaz ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej i usługowo produkcyjnej, która nie może wykroczyć poza granice terenu
inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
6. Zakazuje się realizacji spalarni oraz składowisk
odpadów.
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz tereny objęte
formami ochrony przyrody 1. W granicach obszaru
objętego planem występują obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:
1) park podworski (XIX w.) z pozostałością zespołu
dworskiego (kuźnia i stajnia – pochodzące z przełomu
XIX/XX w.).
2. Ustala się następujące zasady ochrony:
1) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, przebieg wg rysunku planu - w strefie tej:
a) obowiązuje zachowanie starodrzewu;
b) dopuszcza się zabiegi pielęgnacyjne drzew;
c) dopuszcza się usuwanie drzew w złym stanie oraz
stwarzających zagrożenie dla mienia i życia ludzi.
2) wyznacza się strefę ochrony ekspozycji dla strefy
pośredniej ochrony konserwatorskiej – w strefie tej
obowiązuje zakaz wznoszenia budynków.
3. Na terenie opracowania znajdują się stanowiska archeologiczne I i II kategorii, oznaczone na rysunku
planu, dla których obowiązują zasady ochrony określone w przepisach odrębnych.
§ 7. Ustalenie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Dla obszaru w granicach
opracowania brak jest opracowań geologicznych,
określających tereny, dla których istnieje możliwość
występowania zjawisk geodynamicznych (potencjalnych osuwisk).
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Rozdział 3
PRZEPISY DOTYCZĄCE TERENÓW ZAINWESTOWANIA
§ 8. Przeznaczenie terenów, ustalenie parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami
1÷8 MN, dla których:
1) ustala się przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
2) dopuszcza się realizację:
a) lokali usługowych związanych z przeznaczeniem
ustalonym w pkt 1), w parterach budynków;
b) budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat,
związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1);
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
d) dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych;
e) zieleni, obiektów małej architektury i ciągów pieszych.
3) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%
powierzchni działki;
c) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 1) nie może być większa niż 3,
a wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m;
d) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 2) lit. a) nie może być większa
niż 2, a wysokość budynku nie może przekroczyć
7 m;
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 1000 m2;
f) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej
działki - 18 m;
g) dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, symetryczne względem głównej kalenicy;
h) kąt nachylenia głównych połaci dachu z przedziału
30o - 45o.
4) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych:
a) minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie;
b) dopuszcza się wygospodarowanie 1 miejsca postojowego we wnęce bramy wjazdowej poza pasem
jezdni i chodnika.
2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej oznaczone
symbolami 1÷9 MN/U, dla których:
1) ustala się przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej wraz
z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich
funkcjonowania.
2) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat,
związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1);
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych;
d) zieleni, obiektów małej architektury i ciągów pieszych.
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3) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 35%
powierzchni działki;
c) liczba nadziemnych kondygnacji budynków o których mowa w pkt 1) nie może być większa niż 3,
a wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m;
d) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 2) lit. a) nie może być większa niż
2, a wysokość budynku nie może przekroczyć 7 m;
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 500 m2;
f) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej
działki - 12 m;
g) dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, symetryczne względem głównej kalenicy;
h) kąt nachylenia głównych połaci dachu z przedziału
30o - 45o;
i) w budynkach usługowych dopuszcza się realizację
podcieni o głębokości do 3 m.
4) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych:
a) minimum 1miejsce parkingowe na 1 mieszkanie;
b) dopuszcza się wygospodarowanie 1 miejsca postojowego we wnęce bramy wjazdowej poza pasem
jezdni i chodnika;
c) usługi – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej.
3. Wyznacza się tereny zabudowa usługowej
oznaczone symbolami 1 U, dla których:
1) ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi
do ich funkcjonowania.
2) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat,
związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1);
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych
oraz dróg wewnętrznych;
d) zieleni, obiektów małej architektury i ciągów pieszych.
3) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 35%
powierzchni działki;
c) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 1) nie może być większa niż 3,
a wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m;
d) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 2) lit. a) nie może być większa niż
2, a wysokość budynku nie może przekroczyć 7 m;
e) dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, symetryczne względem głównej kalenicy oraz
dachy płaskie;
f) kąt nachylenia głównych połaci dachu z przedziału
25o - 45o.
4) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych:
a) biura – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej;
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b) usługi handlu – minimum 3 stanowiska/100 m2
pow. użytkowej;
c) gastronomia – minimum 2 stanowiska/10 miejsc
konsumpcyjnych;
d) hotele, motele, pensjonaty – minimum 2 stanowiska/10 miejsc noclegowych;
e) przychodnie, gabinety lekarskie – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej;
f) inne usługi, rzemiosło – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej.
4. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oraz
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolem 1 U/P, dla których:
1) ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
2) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat,
związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1);
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) dojazdów nie wydzielonych, zatok i miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych;
d) zieleni, obiektów małej architektury i ciągów pieszych.
3) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 35%
powierzchni działki;
c) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 1) nie może być większa niż 3, a
wysokość budynku nie może przekroczyć 15 m;
d) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości
budynku o 50% jeśli wynika to z kryterium zastosowanej technologii produkcji w obiektach produkcyjnych;
e) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 2) lit. a) nie może być większa niż
2, a wysokość budynku nie może przekroczyć 7 m;
f) dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, symetryczne względem głównej kalenicy oraz
dachy płaskie;
g) kąt nachylenia głównych połaci dachu z przedziału
25o - 45o.
4) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych:
a) minimum 2 stanowiska/10 zatrudnionych;
b) biura – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej;
c) usługi handlu – minimum 3 stanowiska/100 m2
pow. użytkowej;
d) gastronomia – minimum 2 stanowiska/10 miejsc
konsumpcyjnych;
e) hotele, motele, pensjonaty – minimum 2 stanowiska/10 miejsc noclegowych;
f) przychodnie, gabinety lekarskie – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej;
g) inne usługi, rzemiosło – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej.
5. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oznaczone symbolem 1 P, dla
których:
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1) ustala się przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, składy i magazyny wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne: 40% powierzchni przeznaczenia podstawowego – tereny zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat,
związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1)
i pkt 2;
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) dojazdów nie wydzielonych, zatok i miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych;
d) zieleni;
e) obiektów małej architektury;
f) ciągów pieszych i rowerowych.
4) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 35%
powierzchni działki;
c) liczba nadziemnych kondygnacji budynków o których mowa w pkt 1) i pkt 2) nie może być większa niż
3, a wysokość budynku nie może przekroczyć 15 m;
d) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 2) lit. a) nie może być większa niż
2, a wysokość budynku nie może przekroczyć 7 m;
e) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości
budynku o 30% jeśli wynika to z kryterium zastosowanej technologii produkcji w obiektach produkcyjnych;
f) dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, symetryczne względem głównej kalenicy oraz
dachy płaskie;
g) kąt nachylenia głównych połaci dachu z przedziału
25o - 45o.
5) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych:
a) produkcja – minimum 2 stanowiska/10 zatrudnionych;
b) biura – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej;
c) usługi handlu – minimum 3 stanowiska/100 m2
pow. użytkowej;
d) gastronomia – minimum 2 stanowiska/10 miejsc
konsumpcyjnych;
e) hotele, motele, pensjonaty – minimum 2 stanowiska/10 miejsc noclegowych;
f) przychodnie, gabinety lekarskie – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej;
g) inne usługi, rzemiosło – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej.
6. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem 1 US, dla których:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny sportu
i rekreacji; obiekty takie jak: hale sportowe, boiska,
baseny, place zabaw oraz imprez plenerowych wraz
z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich
funkcjonowania.
2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne: 30% powierzchni przeznaczenia podstawowego – tereny zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
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3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat,
związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1);
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych
oraz dróg wewnętrznych;
d) zieleni, obiektów małej architektury i ciągów pieszych.
4) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 55%
powierzchni działki;
c) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 1) i pkt 2) nie może być większa niż
3, a wysokość budynku nie może przekroczyć 18 m;
d) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 2) lit. a) nie może być większa niż
2, a wysokość budynku nie może przekroczyć 7 m;
e) dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, symetryczne względem głównej kalenicy oraz
dachy płaskie i łupinowe;
f) kąt nachylenia głównych połaci dachu z przedziału
20o - 45o.
5) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych:
a) biura, obiekty administracyjne – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej;
b) usługi handlu – minimum 3 stanowiska/100 m2
pow. użytkowej;
c) gastronomia – minimum 2 stanowiska/10 miejsc
konsumpcyjnych;
d) hotele, motele, pensjonaty – minimum 2 stanowiska/10 miejsc noclegowych;
e) przychodnie, gabinety lekarskie – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej;
f) inne usługi, rzemiosło – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej.
7. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone symbolami 1÷19 R, dla których:
1) ustala się przeznaczenie – tereny rolnicze;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej;
3) dla terenów 16÷18R ustala się zakaz wykonywania
melioracji;
4) zakazuje się realizacji budynków i budowli nie wymienionych w pkt 2).
8. Wyznacza się tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
leśnych i rybackich oznaczone symbolem 1 RU, dla
których:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
2) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat,
związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1);
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) dojazdów nie wydzielonych, zatok i miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych;
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d) zieleni, obiektów małej architektury i ciągów pieszych.
3) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% powierzchni działki;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%
powierzchni działki;
c) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 1) nie może być większa niż 3,
a wysokość budynku nie może przekroczyć 15 m;
d) liczba nadziemnych kondygnacji budynkówo o których mowa w pkt 2) lit. a) nie może być większa niż
2, a wysokość budynku nie może przekroczyć 7 m;
e) dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, symetryczne względem głównej kalenicy oraz
dachy płaskie;
f) kąt nachylenia głównych połaci dachu z przedziału
25o - 45o.
4) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych:
a) produkcja – minimum 2 stanowiska/10 zatrudnionych;
9. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1÷24 RM, dla których:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
2) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat,
związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1);
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) dojazdów nie wydzielonych;
d) zieleni, obiektów małej architektury i ciągów pieszych.
3) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalną powierzchnie zabudowy: 50% powierzchni działki;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%
powierzchni działki;
c) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 1) nie może być większa niż 3,
a wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m;
d) liczba nadziemnych kondygnacji budynków, o których mowa w pkt 2) lit. a) nie może być większa niż
2, a wysokość budynku nie może przekroczyć 9 m;
e) dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, symetryczne względem głównej kalenicy;
f) kąt nachylenia głównych połaci dachu z przedziału
30o do 45o.
4) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych:
a) minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie;
b) tam gdzie to możliwe należy wygospodarować
1 miejsce postojowe we wnęce bramy wjazdowej
poza pasem jezdni i chodnika.
10. Wyznacza się tereny trwałych użytków zielonych i zadrzewień oznaczone symbolami 1÷15 RZ, dla
których:
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1) ustala się przeznaczenie – tereny trwałych użytków
zielonych i zadrzewień, wolne od zabudowy umożliwiające migrację roślin i zwierząt, stanowiące obudowę biologiczną cieków wodnych.
2) dopuszcza się realizację:
a) zadrzewień i zakrzewień;
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) urządzeń hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji statutowych działań administratora cieku,
związanych z utrzymaniem wód;
3) zakazuje się realizacji budynków i budowli nie wymienionych w pkt 2).
11. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej: park
podworski oznaczone symbolem 1 ZP, dla których:
1) ustala się przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej,
stanowiącej zbiorowisko drzew i krzewów będących
przedmiotem ochrony jako założenie urbanistyczne
parku (XIX w.) z pozostałością zespołu dworskiego
(kuźnia i stajnia – pochodzące z przełomu XIX/XX w.).
2) dopuszcza się:
a) odbudowę, przebudowę, nadbudowę, czy rozbudowę budynków i budowli oraz ich pozostałości (z
możliwością jednorazowego powiększenia powierzchni zabudowy o 50%), z zachowaniem istniejącej wartościowej substancji, która wpisana będzie
w kontekst nowego budynku;
b) zadrzewień i zakrzewień;
c) zabiegów pielengnacyjnych;
d) obiektów małej architektury;
e) ciągów pieszych i rowerowych;
f) dojazdów nie wydzielonych, miejsc postojowych
oraz dróg wewnętrznych;
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) w ramach działań, o których mowa w pkt 2 lit. a) dopuszcza się realizacje:
a) zabudowy usługowej - usługi nieuciążliwe w tym
rzemiosła usługowego (domy kultury, świetlice,
gastronomia, hotele, pensjonaty, itp.);
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
c) garaży wolnostojących i budynków gospodarczych.
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla budynków
realizowanych w oparciu o pkt 2 lit. a) jak dla terenów
MN.
12. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 2÷6 ZP, dla których:
1) ustala się przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej,
stanowiącej zbiorowisko drzew i krzewów;
2) dopuszcza się realizacje:
a) zadrzewień i zakrzewień;
b) zabiegów pielengnacyjnych;
c) obiektów małej architektury;
d) ciągów pieszych i rowerowych;
e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się – realizacji budynków i budowli nie wymienionych w pkt 2).
13. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych
śródlądowych oznaczone symbolami 1÷12 WS, dla których:
1) ustala się przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
2) dopuszcza się realizację urządzeń hydrotechnicznych
niezbędnych dla realizacji statutowych działań administratora cieku, związanych z utrzymaniem wód;
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3) zakazuje się realizacji budynków i budowli nie wymienionych w pkt 2).
14. Wyznacza się tereny komunikacji: ulic i dróg
publicznych, oznaczone symbolami 1KD – Z, 1-8KD – L,
1-6KD – D, dla których:
1) dla terenu oznaczonego symbolem identyfikacyjnym
1KD-Z - ustala się przeznaczenie - teren drogi publicznej,
droga klasy funkcjonalno-technicznej – zbiorczej (Z);
2) dla terenu oznaczonego symbolem identyfikacyjnym
1-8KD-L – ustala się przeznaczenie – teren dróg publicznych, drogi klasy funkcjonalno-technicznej – lokalnej (L);
3) dla terenu oznaczonego symbolem identyfikacyjnym
1-6KD-D – ustala się przeznaczenie – teren dróg publicznych, drogi klasy funkcjonalno-technicznej – dojazdowej (D);
4) dla terenów oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi od 1KDW - 13KDW ustala się przeznaczenie – tereny dróg wewnętrznych;
5) w obrębie linii rozgraniczających terenów, o których
mowa w pkt 1) – 4) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) zatok oraz miejsc postojowych;
c) zieleni;
d) ciągów pieszych i rowerowych,
e) cieków wodnych oraz urządzeń hydrotechnicznych
niezbędnych dla realizacji statutowych działań administratora cieku, związanych z utrzymaniem wód.
15. Wyznacza się tereny parkingów i obsługi
transportu samochodowego oznaczone symbolami 1÷8
KS, dla których:
1) ustala się przeznaczenie – tereny parkingów dla samochodów osobowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania
2) dopuszcza się realizacje:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) zieleni;
c) miejsc postojowych dla samochodów powyżej 3.5 t
DMC związanych z obsługą zespołów mieszkalno –
usługowych.
16. Wyznacza się tereny przestrzeni publicznych,
ciągów pieszych oznaczone symbolami 1÷2 KX, dla
których:
1) ustala się przeznaczenie - tereny komunikacji, wydzielone ciągi piesze.
2) dopuszcza się realizacje:
a) obiektów małej architektury;
b) ciągów rowerowych;
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
17. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej
oznaczone symbolami 1÷6 E - elektroenergetyka, dla
których:
1) ustala się przeznaczenie - elektroenergetyka; rezerwy
terenowe pod lokalizację stacji transformatorowych.
2) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) zieleni.
18. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej
oznaczone symbolami 1 K – kanalizacja, dla których:
1) ustala się przeznaczenie - teren pod lokalizację grupowej oczyszczalni ścieków;
2) dopuszcza się realizację:
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a) dróg wewnętrznych, dojazdów nie wydzielonych
i miejsc postojowych;
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) zieleni.
§ 9. Ustalenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy 1. Ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulic publicznych pozostawia się do czasu modernizacji (budowy) ulicy jako
tymczasowe zagospodarowanie - bez możliwości powiększania kubatury.
2. Dopuszcza się lokalizacje budynków i budowli
w strefach technicznych linii średniego napięcia 15kV,
na zasadach przepisów odrębnych.
Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY
SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
§ 10. Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji 1. Ustala się jako
obowiązujące parametry techniczne dla poszczególnych
dróg (ulic):
1) dla dróg o symbolu 1KD-Z - szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, szerokość jezdni 7 m;
2) dla dróg o symbolu 1- 8KD-L - szerokość w liniach
rozgraniczających 15 m, szerokość jezdni 6 m;
3) dla dróg o symbolu 1- 7KD-D – szerokość w liniach
rozgraniczających 10 m, szerokość jezdni minimum
5 m;
4) dla dróg o symbolach 1- 13KDW - szerokość w liniach
rozgraniczających minimum 5 m, szerokość jezdni
4,5 m,.
2. Jako generalne zasady obsługi komunikacyjnej,
obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się:
1) obsługa komunikacyjna istniejącej oraz nowej, zabudowy na terenach dla niej przeznaczonych może się
odbywać za pośrednictwem ulic lokalnych, dojazdowych i ulic wewnętrznych, poprzez istniejące i projektowane zjazdy
2) w przypadku braku ulic, o których mowa w pkt 1)
można realizować obsługę komunikacyjną poprzez nie
wydzielone dojazdy oraz służebności;
3) tam gdzie to możliwe bramę wjazdową na działkę
należy usytuować w odległości nie mniejszej niż 6,5 m
od krawędzi jezdni i zabezpieczyć
a) miejsce na dwa stanowiska postojowe dla samochodów osobowych dla terenów sąsiadujących
z drogą zbiorczą KD-Z i lokalnymi KD-L;
b) miejsce na jedno stanowisko postojowe dla samochodu osobowego dla terenów sąsiadujących
z drogami dojazdowymi KD-D i drogami wewnętrznymi KDW.
§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej | 1. Jako generalne zasady
obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy
wyposażyć w pełne uzbrojenie techniczne wyprzedzająco lub równolegle do realizacji inwestycji;
2) prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg i ulic. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej innymi trasami,
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pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych
ustaleń planu.
2. W ramach ochrony Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 409 Niecka Miechowska, który podlega
szczególnej ochronie, ustala się, że tereny 1MN – 8MN,
1MN/U – 9MN/U, 1U, 1U/P, 1P, 1US, 1RU, 1RM – 24RM
będą obsługiwane przy uwzględnieniu następujących
zasad:
1) w zakresie odprowadzania ścieków:
a) ustala się realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym ze sprowadzaniem ścieków komunalnych do
grupowej oczyszczalni ścieków. Do czasu realizacji
oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dopuszcza się
gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe, z okresowym opróżnianiem i obowiązkowym wywozem do oczyszczalni ścieków. Po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
należy do niej podłączyć istniejące obiekty, a zbiorniki zlikwidować;
b) dopuszcza się możliwość objęcia zespołów zabudowy systemem odprowadzaniem ścieków opartego o realizacje lokalnych oczyszczalni ścieków dla
poszczególnych inwestycji
2) w zakresie odprowadzania wód opadowych:
a) ustala się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Do czasu realizacji kanalizacji
deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód
opadowych do gruntu, na zasadach określonych
w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem lit. b);
b) z terenów utwardzonych (dróg, placów i parkingów), wody należy podczyścić z zawiesin i substancji ropopochodnych
3. Ustala się, że tereny 1MN – 8MN, 1MN/U –
9MN/U, 1U, 1U/P, 1P, 1US, 1RU, 1RM – 24RM będą
obsługiwane przy uwzględnieniu następujących zasad:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się utrzymanie i zachowanie istniejącego
sposobu zaopatrzenia w wodę i funkcjonującego
systemu opartego o zasilanie z ujęć „SMONIOWICE” oraz „DODÓW”;
b) ustala się rozbudowę sieci w granicach opracowania przyjmując zasadę dwustronnego zasilania
w systemie pierścieniowym
c) dopuszcza się możliwość rozbudowy i dalszego korzystania z eksploatowanych obecnie indywidualnych ujęć wody na zasadach przepisów odrębnych.
2) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zachowanie
istniejącego i funkcjonującego, w granicach opracowania planu, systemu zaopatrzenia w gaz przyjmując,
że będzie on rozbudowywany dla zapewnienia dostawy gazu na cele komunalne, grzewcze i technologiczne do wszystkich potencjalnych odbiorców;
3) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: ze źródeł
własnych zgodnie z § 5 ust. 1
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
a) z istniejącej sieci poprzez jej utrzymanie i wykorzystanie w granicach możliwych mocy sieci dosyłowej i transmisyjnej;
b) ustala się możliwość modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej i realizacji nowych obiektów i urządzeń wynikających
z zaistniałych potrzeb;
c) ustala się, że sieci średniego napięcia realizowane
w ramach terenów prowadzone będą jako kablowe;
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d) docelowo ustala się ujednolicenie systemu w granicach opracowania w kierunku zasilania kablowego.
5) w zakresie telekomunikacji:
a) ustala się utrzymanie lokalizacji istniejących sieci
i urządzeń łączności;
b) zaspokajanie potrzeb w zakresie telekomunikacji
nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną po rozbudowie;
c) ustala się możliwość lokalizowania stacji nadawczych telefonii komórkowej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
4. Ustala się sposób zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych z istniejącej i projektowanej
sieci ø 100.
Rozdział 5
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH,
USTALENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO, SPOSOBU TYMCZASOWEGO
UŻYTKOWANIA TERENÓW ORAZ ZASADY SCALANIA
I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
§ 12. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych
1. Ogólnodostępną przestrzeń publiczną stanowią
części terenów oznaczonych symbolami KD-Z, KD-L, KDD, KX, KS, ZP użytkowane dla ruchu pieszego i kołowego, zagospodarowane zielenią dekoracyjną i izolacyjną
i inne miejsca ogólnodostępne, w ramach poszczególnych terenów.
2. Dla przestrzeni publicznej określa się następujące zasady jej kształtowania
1) ustala się zasadę segregacji ruchu pieszego i kołowego wszędzie tam gdzie to możliwe;
2) w obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji reklam
wielkogabarytowych o powierzchni reklamowej ponad 2 m2
§ 13. Ustalenia dotyczące terenów przeznaczonych
dla realizacji inwestycji celu publicznego
1. W obszarze objętym planem ustala się następujące tereny przeznaczone do realizacji inwestycji celu
publicznego:
1) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP;
2) tereny trwałych użytków zielonych i zadrzewień oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;
3) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu
symbolem KD-Z, KD-L i KD-D;
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4) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem E, K;
5) nie wydzielone liniami rozgraniczającymi obszary
wzdłuż istniejących i projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej;
6) tereny śródlądowych wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS
§ 14. Ustalenia sposobu i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
-- Wszystkie tereny, których przeznaczenie plan ustala,
mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z tym planem.
§ 15. Ustalenia w zakresie szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości
1. Plan nie przewiduje prowadzenia obowiązkowych scaleń oraz podziałów nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 261
poz. 2603 z późn. zmianami).
2. Dopuszcza się dokonywanie lokalnych scaleń
oraz podziałów sąsiadujących ze sobą parcel celem
umożliwienia ich zainwestowania na warunkach ustalonych niniejszym planem.
Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 16. -- Ustala się stawkę procentową, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zmianami), w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, U,
U/P, P, US, RU, RM – 30%,
2) dla pozostałych terenów – 1%.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego. | |
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice
Przewodniczący Rady Gminy:
Przewodniczący Barbara Łakoma
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 227/XXXIV/2010
Rady Gminy Radziemice
z dnia 24 marca 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA
*

1.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy:
Przewodniczący Barbara Łakoma
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 227/XXXIV/2010
Rady Gminy Radziemice
z dnia 24 marca 2010 r.

1. LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ WÓJTA UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA
Lp.

Data
wpływu
uwagi

1. 17.02.2010

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres zgłaszashy;jącego
uwagi

Treść uwagi

[…]*

Oznaczenie
nieruchomośshy;ci,
której
doshy;tyczy
uwaga

Nie wyrażenie zgody na przeznaczenie sąsiadujące153/5
go z naszą nieruchomością obszaru na wypełniony
wodą zbiornik (staw).
1/1, 12/2, 199/1,
2. 17.02.2010
Mieszkańcy
1. Dyskusja publiczna na zebraniu wiejskim
399/1
sołectwa
w dniu 24 stycznia b.r. nie może być uważana za
Wierzbica wg zgodę na wdrożenie do realizacji planu w obecnym
załączonej listy kształcie.
2. W czasie „wyłożenia” zainteresowanym nie
udostępniono istotnych i niezbędnych dokumentów
w w/w sprawie.
a) Nic nie wiemy o przeprowadzanym postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica
b)
29 grudnia podjęto uchwałę nr 211/XXXI/2009
w sprawie zmiany studium, jej integralną część zał.
nr 7 (paragraf2)| - o sposobie rozpatrzenia naszych
uwag i wniosków (najistotniejsza kwestia) nie była
udostępniona w stosownym czasie.
3. Odpowiedzialność za stworzenie możliwości
w projekcie zafunkcjonowania inwestycji niekorzystnych dla środowiska rolniczego, siedlisk, bliższego
i dalszego terenu obciąży znaczną część administracji państwowej, ale głównie Wójta Gminy, łącznie
z radnymi.
Patrząc na projekt planu odnosi się nieodparte
wrażenie, że mamy do czynienia z projektem poważnego centrum produkcyjno-usługowego
i mieszkaniowego (tereny inwestycyjne) składające
się z dwóch kompleksów: kompleks zachodni
posiada powierzchnię ok. , a kompleks południowy
ok. .
Oba kompleksy są własnością Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej z siedzibą we wsi Czechy.
Grunty w obu kompleksach są użytkowane rolniczo.
Są to rędziny przeważnie klasy III. | Gleby tego typu
stanowią mniej niż 2% ogółu gleb w całej Polsce.
Niepokoi nas także zawarta w projekcie możliwość
powiększania kompleksów z przyłączenia sąsiednich
działek metodą scaleń, podziałów itp. Małymi
krokami można wiele. Ponadto projekt w aktualnym
kształcie stanowi odskocznię do dalszych zmian na
skutek możliwych zmian właściciela, realizacji
etapowej inwestycji w perspektywie czasowej kilku,
a nawet kilkunastoletniej. Jeszcze raz wskazujemy,
że obecny plan może się przyczynić do zniszczenia
ok. cennych gleb rolniczych, skażenia pól uprawnych, pogorszenia stanu zdrowia ludzi i zwierząt. Nie
bez znaczenia będzie spadek cen działek rolniczych
i budowlanych w pasach przeznaczonych pod
budownictwo jednorodzinne. Niekorzystne oddziaływanie kompleksów inwestycyjnych może powodować obniżenie produkcji rolniczej, ponieważ
produkty te będzie trudno zbyć na rynku.
Wnioskujemy o utrzymanie dotychczasowego
charakteru rolniczego tych gleb z ewentualną
rezerwą pod niewielkie inwestycje związane integralnie z rolnictwem jak np. suszarnie i przetwórnie
warzyw itp. i zbycie części kompleksów rolnikom.

Ustalenia
projektu
planu dla
nieruchomośshy;ci,
której
doshy;tyczy
uwaga
12WS

1RU, 1P, 1
U/P, 1-8MN,
1-9MN/U, 1
US, 1-2KX, 18KS

Rozstrzygnięcie
Uwagi
Rady Gminy
uwaga
uwaga
uwzglę- nieuwzględniona
dniona

•

•
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Ujęcie działek jako budowlane

Poz. 1264,1265
69/1, 65/1, 347 3R, 3RZ, 18R

•

________
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z
tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe.
Przewodniczący Rady Gminy:
Przewodniczący Barbara Łakoma
Załącznik nr 3
do Uchwały nr 227/XXXIV/2010
Rady Gminy Radziemice
z dnia 24 marca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA
1264

Do zadań własnych gminy, wynikających z ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
należą:  pozyskanie gruntu pod realizację dróg publicznych oraz ich realizacja (wraz z oświetleniem),
 pozyskanie gruntu pod realizację oczyszczalni ścieków oraz jej realizacja,  realizacja niezbędnej sieci
infrastruktury technicznej, w tym: - sieci wodociągowej, - sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
1. 1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu
komunikacyjnego obejmująca:
1) wykup gruntów pod drogi oznaczone symbolami
5-6KD-L, 8-9KDL, 1-3KD-D, 5-6KD-D,
2) budowę dróg oznaczonych symbolami 5-6KD-L,
8-9KDL, 1-3KD-D, 5-6KD-D.
2 Modernizacja, rozbudowa i budowa sieci i obiektów infrastruktury technicznej, obejmująca: .
1) zaopatrzenia w wodę w zakresie rozbudowy gminnej
sieci w oparciu o istniejącą sieć rozbiorczą,
2) odprowadzenia ścieków w zakresie: - budowy oczyszczalni ścieków w terenie oznaczonym symbolem 1K, budowy systemu gminnej sieci kanalizacyjnej.
3) odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych –
w oparciu o istniejący układ rowów melioracyjnych za
pośrednictwem projektowanej kanalizacji deszczowej.

3 Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy 3Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie poprzez: 1 wydatki z
budżetu gminy;2 finansowanie i współfinansowanie
środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy w ramach min:a finansowania inwestycji drogowych,b dotacji samorządu województwac dotacji unijnych,d dotacji
i pożyczek z funduszy celowych,e innych kredytów
i pożyczek bankowych,f innych środków zewnętrznych,g
programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne3 udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień
o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
4 Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych gminy.
Bezpośrednie przygotowanie, realizację i obsługę finansowania inwestycji komunikacyjnych, zaopatrzenia
w wodę, odprowadzania ścieków, odwodnienia terenów i odprowadzenia wód opadowych prowadzą
gminne jednostki organizacyjne
Przewodniczący Rady Gminy:
Przewodniczący Barbara Łakoma
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UCHWAŁA NR XXXVI/271/10
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
Na podstawie art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Dz.
700

Rozdział
70005

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na
kwotę 7.600 złotych.

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Zwiększyć

Zmniejszyć
7.600
7.600
7.600
7.600

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192

801
80104

– 10631 –

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wydatki bieżące, w tym:
wydatki na dotacje na zadania bieżące
Razemw działach

§ 2. 1. § 2 ust. 2, pkt. 1 b Uchwały Budżetowej na
rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie: "wydatki
związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.523.847 zł."
2. § 2 ust. 2, pkt. 2 Uchwały Budżetowej na rok
2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie: "wydatki na
dotacje na zadania bieżące – 1.228.129 zł;"
§ 3. 1. § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2010
nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.364.154 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.111.594 zł,"
§ 4. § 8 Uchwały Budżetowej na rok 2010
nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 18 styczDział
1
010

Rozdział
2
01010

600
60013

60014

60016

700
70005

750

Poz. 1265

7.600
7.600
7.600
7.600
7.600

7.600

nia 2010 roku otrzymuje brzmienie "W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy
Stryszawa do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu
700.000 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do
kwoty 15 000 zł "
§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok
2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice
Przyłącza wodociągowe
Wodociąg Stryszawa Zawodzie - projekt oraz wykonanie
Wodociąg Krzeszów
Projekty wodociągów: Stryszawa Hucisko, Stryszawa Siwcówka zbiorniki,
Kuków przy drodze wojewódzkiej
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Stryszawie
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, w tym:
Chodnik przy drodze powiatowej w Lachowicach
Droga Krzeszów
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie

Wartość
4
1 385 000,00
1 385 000,00
1 385 000,00
1 050 000,00
15 000,00
250 000,00
30 000,00
40 000,00

2 160 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
1 630 000,00
1 600 000,00

300 000,00
1 300 000,00
30 000,00
30 000,00

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00
500 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Docieplenie budynku apteki w Stryszawie
Opomiarowanie ciepła Przychodnia Zdrowia w Stryszawie

190 000,00
190 000,00
190 000,00
170 000,00
20 000,00

Administracja publiczna

50 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192
75023

801
80101

80110

853
85311
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Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Komputeryzacja Urzędu Gminy

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Wykonanie placów zabaw obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie
orazZespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kurowie

495 000,00
195 000,00
195 000,00
155 000,00

Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

300 000,00
300 000,00
300 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup samochodu dla WTZ Kuków

40 000,00

70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Kanalizacja Stryszawa

290 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

120 000,00
120 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa oświetlenia ulicznego

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Obiekt sportowy Lachowice
Obiekt sportowy Krzeszów
Centrum Sportu Stryszawa

219 100,00
219 100,00
219 100,00
30 000,00
75 000,00
114 100,00
4 859 100,00

90001

926
92601

Razem

§ 6. Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.
Lp.
1
1
2
3
1
2

Treść
2
Przychody ogółem
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Rozchody ogółem
Udzielone pożyczki i kredyty
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów

Klasyfikacja §
3
951
952
955
991
992

Kwota
4
6 364 154,00
15 000,00
6 100 000,00
249 154,00
3 111 594,00
15 000,00
3 096 594,00
166 594,00
2 930 000,00

Dziennik Urzędowy
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§ 7. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:
PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W ROKU 2010 r.
Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego
w 2010 r.
Lp.
1
1

Dział
2
600

Rozdział
3
60014

2

801
80103
80104

3

851
85154

Nazwa zadania
4

Kwota dotacji
5
1 600 000
1 600 000

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Oświata i wychowanie
UM Kraków
UM Maków Podhalański
UM Sucha Beskidzka

17 600
2 000
8 000
7 600

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 000
15 000

Ogółem

1 632 600

§ 8. Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY STRYSZAWANA LATA 2010-2014
Pozycja
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Wyszczególnienie
2
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:
Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170
ust.3 ufp):
pożyczki
kredyty
obligacje
Planowane w roku budżetowym (bez
art.170 ust.3 ufp):
pożyczki
kredyty
obligacje
Spłata długu
Spłata rat kapitałowych (bez art.169
ust.3 ufp):
kredytów
pożyczek
wykup papierów wartościowych
udzielonych poręczeń
Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169
ust.3 ufp):
Prognozowane dochody budżetowe
subwencje
udziały w podatkach
dotacje na zadania zlecone
pozostałe dochody
Prognozowane wydatki budżetowe
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Prognozowany wynik finansowy
Relacje do dochodów (w %):
długu (art. 170 ust. 1);
długu po uwzględnieniu wyłączeń
(art. 170 ust. 3);
spłaty zadłużenia (art. 169
ust. 1);(2.1+2.2):3
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu
wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3

Planowane
Prognoza
wykonanie 2009
2010
3
4
8 412 758,00 11 416 164,00
8 412 758,00 11 416 164,00

Prognoza
2011
5
8 500 000,00
8 500 000,00

Prognoza
2012
6
5 400 000,00
5 400 000,00

Prognoza
2013
7
2 700 000,00
2 700 000,00

Prognoza
2014
8
0,00
0,00

6 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6 100 000,00
0,00
3 546 594,00
3 096 594,00

0,00
0,00
0,00
3 616 164,00
2 916 164,00

0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
3 100 000,00

0,00
0,00
0,00
3 200 000,00
2 700 000,00

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
2 700 000,00

2 930 000,00
166 594,00
0,00
0,00
450 000,00

2 810 000,00
106 164,00
0,00
0,00
700 000,00

3 100 000,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00

2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00

2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00

26 259 102,00
13 098 535,00
4 705 703,00
3 007 420,00
5 447 444,00
29 107 102,00
24 263 702,00
4 843 400,00
-2 848 000,00

27 789 100,00
14 304 569,00
4 072 549,00
3 139 040,00
6 272 942,00
31 041 660,00
26 182 560,00
4 859 100,00
-3 252 560,00

27 300 000,00
15 019 797,00
4 267 167,00
3 295 992,00
4 717 044,00
24 383 836,00
23 207 672,00
1 176 164,00
2 916 164,00

28 665 000,00
15 770 786,00
4 480 526,00
3 460 791,00
4 952 897,00
25 565 000,00
23 828 055,00
1 736 945,00
3 100 000,00

30 098 250,00
16 559 325,00
4 704 552,00
3 633 830,00
5 200 543,00
27 398 250,00
25 574 458,00
1 823 792,00
2 700 000,00

31 603 160,00
17 387 291,00
4 939 779,00
3 815 521,00
5 460 569,00
28 903 160,00
26 988 179,00
1 914 981,00
2 700 000,00

32,04 %
32,04 %

41,08%
41,08%

31,14 %
31,14 %

18,84 %
18,84 %

8,97 %
8,97 %

0,00 %
0,00 %

12,76%

13,25 %

13,26 %

10,63 %

9,49 %

12,76%

13,25 %

13,26 %

10,63 %

9,49 %

272 758,00
8 140 000,00
0,00
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Hadka
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UCHWAŁA NR XXXVII/243/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz 211, art.212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz. 1240/ w związku z art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
/Dz. U. Nr 215, poz. 1664/ Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 669.624,97 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
w tym:
1) dochody bieżące 569.624,97 zł,
2) dochody majątkowe 100.000 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 684.624,97 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 15.000 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust.1 i 2 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
30.153 zł jak załącznik Nr 3 do uchwały z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 30.153 zł jak załącznik Nr 3 do uchwały –
w tym:
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 30.153 zł
2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
654.471,97 zł jak, załącznik Nr 4 do uchwały w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 654.471,97 zł, jak załącznik Nr 4 do uchwały,
-- wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę
15.000 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
15.000 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje o kwotę 15.000 zł jak załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok Nr XXXVI/240/09 Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. – zmienionej Zarządzeniem Nr 1356/10 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 stycznia 2010 r. – wprowadza
się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy Sucha
Beskidzka na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 – Plan Wydatków Budżetu Gminy
Sucha Beskidzka na 2010 rok, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 3 – Plan Wydatków Bieżących Budżetu Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok, wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały,
4) w załączniku Nr 4 – Plan Wydatków Majątkowych
Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok, wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
5) w załączniku Nr 5 – Przychody i Rozchody Budżetu
Gminy Sucha Beskidzka na rok 2010, wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały,
6) w załączniku Nr 10 – Zestawienie Planowanych Kwot
Dotacji Udzielanych z Budżetu Gminy Sucha Beskidzka w roku 2010, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchyla się § 8 wraz z Załącznikiem Nr 13 do
Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVI/240/09 Rady
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/243/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 25 lutego 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział
1
600

756

852

900

Nazwa - treść
2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym: dochody majątkowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
- Wpływy z różnych opłat
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: dochody bieżące
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w tym: dochody bieżące
- Wpływy z różnych dochodów
OGÓŁEM DOCHODY

Zwiększenia
3
100 000,00
100 000,00
100 000,00

Zmniejszenia
4

450 000,00

450 000,00
450 000,00
450 000,00
153,00
153,00

153,00
153,00
119 471,97
119 471,97
119 471,97
119 471,97
669 624,97

w tym:
- dochody bieżące 569.624,97 zł
- dochody majątkowe 100.000 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/243/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 25 lutego 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK

Dział Rozdz.
1
600
60078
754
75411
852
85212

Nazwa - treść
2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:1/ wydatki majątkowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym: 1/ wydatki majątkowe
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: wydatki bieżące

Zwiększenia
3
100 000
100 000
100 000
15 000
15 000
15 000
153
153

153

Zmniejszenia
4

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192
900
90001
90002
90003
90004
90005

– 10636 –

Poz. 1266

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki majątkowe
Gospodarka odpadami
w tym: wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
w tym: wydatki majątkowe
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym: wydatki bieżące
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym: wydatki bieżące
OGÓŁEM WYDATKI

569 471,97
489 471,97
489 471,97
10 000
10 000
50 000
50 000
10 000
10 000
10 000
10 000
684 624,97

w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

zwiększenia:
30 153
654 471,97

15 000
15 000
15 000

15 000
zmniejszenia:
0
15 000

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/243/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 25 lutego 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział Rozdz.

1
852
85212

900
90002

90004

90005

Nazwa - treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

2
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

3

4
153
153

153
30 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 153
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192

– 10637 –

Poz. 1266
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/243/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 25 lutego 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział Rozdział

Nazwa - treść

1

2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki inwestycyjne
- Odbudowa ul. Kamienne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym: wydatki inwestycyjne
- Dotacja na zakupy inwestycyjne
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki inwestycyjne
- Budowa i rozbudowa kanalizacji ściekowej i deszczowej
- Ujęcie głębinowe wody oraz budowa sieci wodociągowych
- Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- Zakupy inwestycyjne
Oczyszczanie miast i wsi
w tym: wydatki inwestycyjne
- Zakupy inwestycyjne
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

600
60078

754
75411

900
90001

90003

Zwiększenia

Zmniejszenia

3
100 000
100 000
100 000
100 000
15 000

4

15 000
15 000
15 000
539 471,97
489 471,97
489 471,97
309 471,97
80 000
80 000
20 000
50 000
50 000
50 000
654 471,97

15 000
15 000
15 000
15 000

15 000

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/243/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 25 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA ROK 2010

LP

TREŚĆ
1
2
3
4

5

DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
WYNIK /+/
PRZYCHODY BUDŻETU
kredyty
emisja papierów wartościowych
ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
spłata zaciągniętych pożyczek
spłata kredytów
wykup obligacji

KWOTA ZŁ
26 509 084,97
25 498 864,97
1 010 220
450 000
150 000
300 000
1 460 220
658 720
401 500
400 000
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192

– 10638 –

Poz. 1266,1267
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/243/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 25 lutego 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Nazwa
Dział

dla jednostek sektora finansów
publicznych

Rozdział
Rodzaj dotacji z budżetu

754
75411

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zwiększenia
15 000

Zmniejszenia

15 000
15 000

1266

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
1267
1267

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.89, art. 211, art.212 i art. 237 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 4.838.544 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
w tym:
1) dochody bieżące 292.608 zł
2) dochody majątkowe 4.545.936 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok
2010 o kwotę 4.685.492 zł, jak załącznik Nr 1 do uchwały,
w tym:
1) dochody bieżące 139.556 zł
2) dochody majątkowe 4.545.936 zł
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 5.776.986 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
183.650 zł jak załącznik Nr 3 do uchwały z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 44.094 zł jak załącznik Nr 3 do uchwały –
w tym:
-- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.725 zł
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 7.369 zł
b) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie139.556 zł;
z czego:

-- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 139.556 zł
2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
5.593.336 zł jak załącznik Nr 4 do uchwały w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjneo kwotę 5.593.336 zł jak załącznik Nr 4 do uchwały, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
4.545.936 zł; w tym:
-- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4.545.936 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 4.805.492 zł – jak załącznik Nr 2 do uchwały.
Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę139.556 zł, jak załącznik Nr 3 do uchwały – z czego:
a) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 139.556 zł;
z czego:
-- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 139.556 zł
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
4.665.936 zł jak załącznik Nr 4 do uchwały w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.665.936 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na
programy finansowane z pomocy zagranicznej
w łącznej kwocie 4.545.936 zł; w tym:
-- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.545.936 zł
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami
stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę
191.778 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach
budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych
w latach poprzednich w kwocie 191.778 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192

– 10639 –

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
1.268.442 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.460.220 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok Nr XXXVI/240/09 Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. – zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Nr 1356/10 dnia 29 stycznia 2010 r. Nr 1384/10 z dnia
26 lutego 2010 r.– wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy Sucha
Beskidzka na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 – Plan Wydatków Budżetu Gminy
Sucha Beskidzka na 2010 rok, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 3 – Plan Wydatków Bieżących Budżetu Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok, wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały,

Poz. 1267

4) w załączniku Nr 4 – Plan Wydatków Majątkowych
Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok, wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
5) w załączniku Nr 5 – Przychody i Rozchody Budżetu
Gminy Sucha Beskidzka na rok 2010, wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały,
6) w załączniku Nr 15 – Prognoza Kwoty Długu Publicznego Gminy Sucha Beskidzka na lata 2009 – 2014
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/251/10
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 marca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział
600

630

700

756

758

852

Nazwa - treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
w tym: dochody majątkowe
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1/Modernizacja infrastruktury technicznej układu komunikacyjnego
oraz małej architektury osiedla Beskidzkiego
2/Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej rejon Dąbie
TURYSTYKA
w tym: dochody majątkowe
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1/Małopolski System Informacji Turystycznej - stworzenie punktu informacji turystycznej
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym: dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym: dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym część oświatowa
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: dochody bieżące

Zwiększenia
4 453 945
9 102
9 102
4 444 843
4 444 843
1 833 657

Zmniejszenia
4 444 843

2 611 186

2 611 186

101 093
101 093
101 093
101 093

101 093
101 093
101 093
101 093

63 731
63 731
224
63 507
28 973

28 973
28 973
28 973
36 725
36 725
36 725
7 369
7 369

7 369

4 444 843
4 444 843
1 833 657

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192

– 10640 –

Poz. 1267

Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym: dochody bieżące
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /POKL/- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakłady gospodarki komunalnej
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
OGÓŁEM DOCHODY
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

1 119
6 250
139 556
139 556
139 556
7 152
7 152
7 152
7 152
4 838 544
zwiększenia
292 608
4 545 936

139 556
139 556
139 556

4 685 492
zmniejszenia
139 556
4 545 936

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/251/10
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział Rozdział
600
60017
60078
630
63003
700
70005
801
80101
852
85212

853
85395
900
90001

Nazwa - treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym: wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki majątkowe
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: wydatki majątkowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Zwiększenia

Zmniejszenia

4 469 843
4 444 843
4 444 843
25 000
25 000
101 093
101 093
101 093
2 400
2 400
2 400
36 725
36 725
36 725
7 369
7 369

4 444 843
4 444 843
4 444 843

101 093
101 093
101 093

7 369
139 556
139 556
139 556
139 556
139 556
139 556
1 020 000
120 000
1 020 000
120 000
1 020 000
120 000
5 776 986
4 805 492
zwiększenia zmniejszenia
183 650
139 556
5 593 336
4 665 936
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 192

– 10641 –

Poz. 1267
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/251/10
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 marca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział Rozdział
801
80101

852
85212

853
85395

Nazwa - treść

Zwiększenia

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
w tym: 1/ wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej
w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia

36 725
36 725
36 725
36 725
7 369
7 369

7 369
7 369
139 556
139 556
139 556

139 556
139 556
139 556

139 556
183 650

139 556
139 556

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/251/10
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział Rozdział
600
60017

60078

630
63003

700
70005

Nazwa - treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym: wydatki inwestycyjne
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1/Modernizacja infrastruktury technicznej układu komunikacyjnego
oraz małej architektury osiedla Beskidzkiego
2/Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej
- rejon Dąbie
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki inwestycyjne
- Odbudowa ul. Kamienne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: wydatki inwestycyjne
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Małopolski System Informacji Turystycznej -sworzenie punktu
Informacji Turystycznej
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki inwestycyjne
Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Handlowej w Suchej Beskidzkiej

Zwiększenia

Zmniejszenia

4 469 843
4 444 843
4 444 843
4 444 843
1 833 657

4 444 843
4 444 843
4 444 843
4 444 843
1 833 657

2 611 186

2 611 186

25 000
25 000
25 000
101 093
101 093
101 093
101 093
101 093

101 093
101 093
101 093
101 093
101 093

2 400
2 400
2 400
2 400
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki inwestycyjne
Kanalizacja sanitarna oś. Bucałówka
Kanalizacja sanitarna oś. Pikieta
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Sumerówka oraz Bucałówka
w Suchej Beskidzkiej
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Pikieta w Suchej Beskidzkiej
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

1 020 000
1 020 000
1 020 000

120 000
120 000
120 000
80 000
40 000

690 000
330 000
5 593 336

4 665 936

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/251/10
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 marca 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA ROK 2010
LP
1
2
3
4

5

TREŚĆ
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
WYNIK /+/
PRZYCHODY BUDŻETU
kredyty
pożyczki
emisja papierów wartościowych
inne źródła /pozostałość środków na rachunku bankowym w 2009 r./
ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
spłatazaciągniętych pożyczek
spłata kredytów
wykup obligacji

KWOTA ZŁ
26 754 726,97
26 562 948,97
191 778
1 268 442
150 000
780 000
300 000
38 442
1 460 220
658 720
401 500
400 000
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/251/10
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 marca 2010 r.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Sucha Beskidzka na lata 2009 - 2015
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogusław Ćwiękała
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UCHWAŁA NR XLII/411/2010
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Tarnów
Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku
„Tarnowskich
Wodociągów”
Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Tarnów na okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego
2011 r. przedstawioną przez „Tarnowskie Wodociągi”

Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia, przy czym taryfa, o której mowa w § 1
obowiązywać będzie od dnia 1 marca 2010 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów:
Wiesława Mitera
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/411/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.
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Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów:
Wiesława Mitera
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UCHWAŁA NR XXXVI / 287 / 2010
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w Wojniczu do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)) oraz
art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115; z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Tarnowskiego, Rada Miejska w Wojniczu
uchwala, co następuje
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę
Słoneczną w Wojniczu, o jakiej mowa w załączniku do
niniejszej uchwały oznaczoną jako działka ew.558 i ustala się jej przebieg zgodnie z tym załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Witold Duman
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI / 287 / 2010
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 19 lutego 2010 r.

słoneczna

*
*
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*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Witold Duman
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UCHWAŁA NR XLV/433/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 5c pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 58
ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t. j. w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rada Gminy Zabierzów uchwala co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. zamierza się połączyć Szkołę Podstawową w Balicach i Przedszkole Samorządowe „Akademia Malucha” w Balicach w Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Balicach.

§ 2. 1. Siedzibą przewidzianego do utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego będzie budynek Szkoły
Podstawowej w Balicach ul. Szkolna 66.
2. Przewiduje się, iż obwód Szkoły Podstawowej
w Balicach nie ulegnie zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Maria Kwaśnik
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UCHWAŁA NR XLV/434/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Balicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1
i art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 1
i ust. 6 i art. 59 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t. j. w Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Zabierzów uchwala co
następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010r. zamierza się przekształcić Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha”
w Balicach w Przedszkole Samorządowe „Akademia
Malucha” w Balicach.

2. Dokumentacja Punktu Przedszkolnego „ Akademia Malucha” w Balicach zostanie przekazana Przedszkolu Samorządowemu „Akademia Malucha” w Balicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Maria Kwaśnik

§ 2. 1. Siedzibą Przedszkola Samorządowego „Akademia Malucha” będzie budynek przy ulicy Szkolnej 66.
1271
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UCHWAŁA NR XLV/441/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/344/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie
przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Zabierzowie w Przedszkole Samorządowe z Oddziałami
Integracyjnymi w Zabierzowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1
i art. 59 ust. 1 w zw. z art. 59 ust. 6 i art. 5c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.
w Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy
Zabierzów uchwala co następuje:

§ 1. Przepis § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/344/09
Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego
w Zabierzowie w Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie otrzymuje brzmienie: „1. Siedzibą Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie jest budynek przy
ul. Sportowej 15 w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.

Poz. 1272,1273

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Maria Kwaśnik
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UCHWAŁA NR XLVI/446/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie w Gminie Zabierzów działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. w Dz. U. 2005 nr 236, poz. 2008 ze zm.)
oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu
określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006 r. nr 5, poz. 33),
§ 1. Określa się wymagania, jakie musi spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów:
Maria Kwaśnik
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/446/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 26 marca 2010 r.

§ 1. Ilekroć w poniższych przepisach jest mowa o :
1. Planie – oznacza to Plan Gospodarki Odpadami
dla Gminy Zabierzów na lata 2008 - 2011, przyjęty
Uchwałą Nr XXXIV/299/09 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 27.03.2009 r.
2. Regulaminie – oznacza to Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Zabierzów przyjęty
Uchwałą Nr XXXV/323/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia
30.04.2009 r.
§ 2. Z zastrzeżeniem § 3, przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych (stałych) od właścicieli nieruchomości,
powinien spełniać łącznie następujące wymagania :
1. Posiadanie sprzętu transportowego, umożliwiającego odbiór odpadów komunalnych z każdej posesji
położonej na terenie Gminy Zabierzów – mianowicie co
najmniej jednego pojazdu do transportu odpadów, którego gabaryty i właściwości trakcyjne umożliwiają poruszanie się po drogach o szerokości 3 metrów albo posiadanie pojemników na odpady wyposażonych w koła
i ich udostępnianie mieszkańcom posesji położonych
przy drogach, po których pojazdy przedsiębiorcy nie
mogą się poruszać.
2. Posiadanie co najmniej jednego pojazdu służących do odbioru odpadów segregowanych w rozumieniu Regulaminu.
3. Posiadanie co najmniej jednego pojazdu do
przewozu odpadów innych niż wielkogabarytowe –

pojazd ten ma posiadać całkowicie zamknięte nadwozie
lub przestrzeń ładunkową ze szczelnym przykryciem.
4. Wyposażenie pojazdów służących do odbioru
odpadów komunalnych w odpowiednie narzędzia ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie załadunku – łopaty, miotły, szufle i grabie - w ilości co najmniej jeden komplet narzędzi na pojazd.
5. Dysponowanie specjalistycznymi pojemnikami
oraz workami do selektywnej zbiórki odpadów w ujednoliconym kolorze dla poszczególnych odpadów (niebieski – makulatura, żółty tworzywa sztuczne, zielony
lub biały – szkło, czerwony - metal), w dostatecznej
liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie
właściwego standardu sanitarnego. Pojemniki muszą
być trwałe i estetyczne oraz dostosowane do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy. Pojemniki i worki
winny posiadać wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa
i adres przedsiębiorcy, telefon kontaktowy, opis na jakie
odpady pojemnik lub worek jest przeznaczony).
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (stałych)
od właścicieli nieruchomości, powinien spełniać dodatkowe wymagania: 1. Dysponowanie nieruchomością na
bazę transportową, wyposażoną w miejsca postojowe
co najmniej dla posiadanych pojazdów wskazanych
w § 2.
2. Zapewnienie miejsca do mycia i dezynfekcji
pojazdów zgodnie z odrębnymi przepisami.
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3. Zdolność przekazywania odpadów na wskazane miejsca odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie
z Planem, wykazana odpowiednimi dokumentami (np.
umową z prowadzącym składowisko).
4.
Posiadanie sprzętu informatycznego wraz
z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie
ewidencji przekazanych odpadów stałych zebranych
selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji
i naliczanie zmian w opłatach.
5. Posiadanie możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu przewidzianych Planem w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu
wystarczającym.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

Poz. 1273,1274

1. posiadać co najmniej jeden homologowany pojazd asenizacyjny wyposażony w zawór kulowy i w sito
koszowe oraz spełniający wymagania dodatkowego
wyposażenia zawarte w odrębnych obowiązujących
przepisach prawa.
2. posiadać wydzielony teren służący parkowaniu
pojazdu wskazanego w pkt 1 w sposób chroniący pojazd
przed dostępem osób trzecich.
§ 5. Jako miejsca odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych wskazuje się placówki położone
w miejscowościach:
1. Bolesław (powiat olkuski);
2. Barycz (powiat krakowski);
3. Knurów (powiat gliwicki, woj. śląskie).
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów:
Maria Kwaśnik
1273
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.II.0911-13-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także
zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIV/401/09
Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia
2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09
Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród,
a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce - w całości.
Uzasadnienie
Na mocy uchwały Nr XLIV/401/09 Rada Miejska
w Dobczycach dokonała zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09
Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-

lom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród,
a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
Zmiana ta polegała na wprowadzeniu do wyżej
określonego regulaminu możliwości przyznawania przez
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nagrody z pominięciem procedur określonych w wyżej wskazanym
regulaminie.
Organ nadzoru wskazuje, że takie działanie Rady Gminy stanowi istotne naruszenie przepisów prawa,
w szczególności art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:
„Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1
pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału
środków na nagrody organów prowadzących szkoły
i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku.” Istotnym jest to, że Rada Miejska w Dobczycach
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w uchwale Nr XXXIV/300/09 z dnia 17 marca 2009 roku
określiła już zarówno kryteria jak i tryb przyznawania
przedmiotowych nagród. Tym samym Rada Gminy
wypełniła wynikającą z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela
kompetencję. Na mocy zakwestionowanej uchwały
Rada Gminy stworzyła dla Burmistrza możliwość przyznawania nagród nie w oparciu o jasne i czytelne kryteria określone we wcześniejszym akcie prawa miejscowego, lecz w: „uzasadnionych przypadkach” w dodatku
z całkowitym pominięciem określonej wcześniej procedury.
Zaznacza się w tym miejscu, że organ nadzoru
nie stoi na stanowisku zgodnie z którym nie jest możliwą modyfikacja wcześniej ustalonych zasad przyznawania nagród. Jednakże modyfikacja taka jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy ustala się nowe, jasne i czytelne
procedury. Tymczasem Rada Gminy na mocy zakwestionowanej uchwały przyznała Burmistrzowi możliwość praktycznie uznaniowej i niczym bliżej nie określonej kompetencji do przyznawania nagród. Samo
wskazanie, że Burmistrz przyznaje nagrody w „uzasadnionych przypadkach” oznacza de facto zbyt daleko
idącą uznaniowość w sytuacji, która powinna (i zresztą
jest już w uchwale Nr Rady Miejskiej w Dobczycach
Nr XXXIV/300/09 z dnia 17 marca 2009) być określoną
w sposób precyzyjny i nie budzący wątpliwości. Nie jest
bowiem możliwym ustanowienie tak szerokiego wyjątku
od wcześniej ustalonych zasad, który praktycznie wyklucza konieczność stosowania wcześniej ustalonych zasad. Takie działanie Rady Gminy w ocenie organu nadzoru stanowi przekroczenie upoważnienia zawartego
w art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
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Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej
działają w granicach i na podstawie prawa. Tym samym
każde działanie organu władzy, w tym rady gminy, musi
mieć oparcie w obowiązującym prawie. W świetle
art. 94 Konstytucji akty prawa miejscowego podejmowane są w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe,
w związku z czym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmując akt prawa miejscowego
w oparciu o normę ustawową, musi ściśle uwzględniać
wytyczne zwarte w ustawowym upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady stanowi istotne naruszenie prawa.
W świetle powyższego należy zatem uznać iż
Rada Miejska w Dobczycach odejmując przedmiotową
uchwałę przekroczyła swoje ustawowe uprawnienia.
Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż
w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej
podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w całości.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem
Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Artur Słowik
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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.
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