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UCHWAŁA NR XLII/329/09
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
ZSP Kwaśniów - 7.800,00 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 – ustawy z dnia
8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych – (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Klucze uchwala co następuje:

SP Rodaki - 7.200,00 zł
ZSP Ryczówek - 6.500,00 zł
- wydatki bieżące - 67.024,00 zł
w tym: wynagrodzenia - 59.824,00 zł
rozdział 80110 – Gimnazja - 56.800,00 zł

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok
2009 – o kwotę: - 123.824,00 zł

GM Bydlin - 15.000,00 zł
GM Klucze - 41.800,00 zł

w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 123.824,00 zł
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 123.824,00 zł
- dochody bieżące - 123.824,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 123.824,00 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok
2009 – o kwotę: - 123.824,00 zł
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 123.824,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 56.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia - 42.000,00 zł
§ 3. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie
pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 października 2009 roku Nr DKOW-WJST-337-JJ-16/09
w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2009 dla Gminy Klucze oraz potwierdzenia przelewu z Ministerstwa Finansów z dnia 17.11.2009
roku
na
kwotę
123.824,00
złotych
sprawa
Nr ST5/4822/32g/BKU/09.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Klucze.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 67.024,00 zł
ZSP Bydlin - 9.700,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

ZSP Chechło - 8.500,00 zł
SP Jaroszowiec - 9.700,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Klucze:
Henryk Dziechciewicz

SP Klucze - 17.624,00 zł
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UCHWAŁA NR XLII/330/09
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 – ustawy z dnia
8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku – o finansach publicznych – (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Klucze uchwala co następuje:

§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2009 –
o kwotę: 1.964,88 zł
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.964,88 zł
rozdział 75023 – Urzędy gmin 1.964,88 zł
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Poz. 116,117,118

- dochody bieżące
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

§ 3.
Podstawa zmian – Umowa Nr 7/2009 zawarta w dniu
29.07.2009 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu o odbywanie stażu przez osoby bezrobotne w ramach Programu „JUNIOR”.

§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2009 –
o kwotę: 1.964,88 zł

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.964,88 zł

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu.

rozdział 75023 – Urzędy gmin 1.964,88 zł

Przewodniczący Rady Gminy Klucze:
Henryk Dziechciewicz

-wydatki bieżące
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UCHWAŁA NR XLII/331/09
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 – ustawy z dnia
8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych – (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Klucze uchwala co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2009 –
o kwotę: - 9.280 zł
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.280 zł
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego - 9.280 zł
- dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów
§ 2.
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2009 –
o kwotę: - 9.280 zł

w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.280 zł
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego - 9.280 zł
-wydatki bieżące
§ 3.
Podstawa zmian – Środki pochodzące z wpłat uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizowanego
przez Gminę Klucze projektu pn. „Klucze w rozwoju”
w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”
(wkład prywatny).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Klucze:
Henryk Dziechciewicz
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UCHWAŁA NR XLII/332/09
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 – ustawy z dnia
8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych – (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
R a d a G m i n y K l u c z e uchwala co następuje:

§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2009 –
o kwotę: 16.000 zł
w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 16.000 zł
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rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw - 16.000 zł
- dochody bieżące
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2009 –
o kwotę: - 16.000 zł
w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA - 16.000 zł

Poz. 118,119,120

§ 3.
Podstawa zmian – uzyskanie większych dochodów
z tytułu wpływu z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 16.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy Klucze:
Henryk Dziechciewicz

- wydatki bieżące
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UCHWAŁA NR XXXII/271/09
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.
zm.) - Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pleśnej,
stanowiącym
załącznik
do
Uchwały
Nr XVII/121/2000 Rady Gminy Pleśna z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece w Pleśnej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 statutu otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej zwana
dalej „ Biblioteką” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.),
5) niniejszego statutu. "
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Pleśna,
a obszarem jej działania Gmina Pleśna."
119

3) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką
gminy, której podlegają filie we wsiach: Lichwin
Janowice, Rzuchowa i Szczepanowice."
4) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Użyte w statucie Biblioteki wyrażenie „Kierownik” zastępuje się wyrażeniem „dyrektor”."
5) W § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu:
Gminna Biblioteka Publiczna
33-171 Pleśna
tel. (014) 6798-304
Regon 850456450 NIP 873-288-55-509
"oraz pieczęci okrągłej zawierającej nazwę i siedzibę."
6) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan
działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pleśna:
L. Nowicki
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UCHWAŁA NR XXXIV/350/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata
2010- 2014
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 1,
ust. 2, 4, 5, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Słomnikach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata
2010 - 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII(191)05 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słomniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach:
Piotr Wasik
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/350/09
Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

II. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych
latach 2010-2014 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
III. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali.
IV. Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w latach
2010 - 2014.
V. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
VI. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
zasobem Gminy.
VII. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
VIII. Wysokość wydatków w kolejnych latach
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których
Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki
inwestycyjne.
IX. Opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian
z remontami budynków i lokali,

lokali

związanych

b) planowaną sprzedaż lokali.
Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki
na lata 2010-2014
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Rozdział 2
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych
latach 2010-2014 z podziałem na lokale socjalne
i pozostałe lokale mieszkalne
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Słomniki

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki opracowano zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami).

1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami), zadaniem
własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. Program obejmuje lata 2010-2014 i określa podstawowe
kierunki
działania
Gminy
Słomniki
w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

2. Gmina zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw o niskich dochodach poprzez zapewnienie im
lokalu.

3. Dla opracowania programu przyjęto wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Słomniki według stanu na
dzień 30 października 2009 roku.

3. Organem opiniodawczym Burmistrza Gminy
Słomniki w sprawach mieszkaniowych jest Społeczna
Komisja Mieszkaniowa.

Program zakresem swoim obejmuje:
I. Postanowienia ogólne.

4. Mieszkaniowy zasób Gminy Słomniki objęty niniejszym
programem
tworzą
lokale
położone
w budynkach stanowiących wyłącznie własność gminy
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Województwa Małopolskiego Nr 22

– 640 –

będące w zarządzie Gminy Słomniki oraz lokale położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
5. Mieszkaniowy zasób gminy tworzony jest poprzez:
- przekazanie nieodpłatnie na rzecz gminy lokali
w drodze decyzji Wojewody z zasobów przedsiębiorstw
państwowych oraz Skarbu Państwa
- przekazanie nieodpłatnie na rzecz gminy lokali
przez osoby fizyczne i prawne
- wybudowanie lokali przez gminę, bądź ich uzyskanie w drodze adaptacji lub przebudowy innych pomieszczeń
- nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę pomieszczeń niemieszkalnych
Lp.
2.
3.

4.

Poz. 120
- nabywanie odpłatnie

Zasób mieszkaniowy gminy Słomniki wg stanu na
30 października 2009 r. stanowi 19 budynków, w których
znajduje się 78 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3539,50 m2, usytuowanych
w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot
mieszkaniowych. W zasobie zamieszkuje 251 mieszkańców. Ponadto gmina posiada 1 budynek socjalny, w tym
18 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 331,85 m2,
w której zamieszkują 32 osoby.
Wielkość zasobu mieszkaniowego wg stanu na dzień
30 października 2009 r.

Wyszczególnienie
Budynki komunalne
Budynki stanowiące współwłasność gminy i innych
osób (wspólnoty mieszkaniowe)
Budynki w zarządzie Gminy Słomniki w zasobach
oświatowych
Mieszkalne razem
Budynki socjalne

Ilość
budynków [szt.]
6
9

Ilość lokali
[szt.]
9
63

475,89
2669,57

4

6

348,69

19
1

78
18

3494,15
331,85

[m2]

Stawki za czynsz w lokalach: Socjalne – 1,20 zł za m2 Komunalne – 3,96 i 3,63 zł. za m2
Wykaz budynków mieszkalnych w zasobach Gminy Słomniki
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Razem

Ilość mieszkań
11
23
9
11
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
18
2
96

Powierzchnia [m2]
505,50
1005,59
354,92
421,74
40,33
49,00
56,49
114,00
135,35
85,69
150,00
48,00
65,00
73,48
53,00
136,91
131,00
32,00
331,85
81,5
3871,35

2. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne
i socjalne
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do
zadań własnych gminy. Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
zapewnia lokale socjalne i zamienne, a także zaspokaja
potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Adres
Słomniki oś. Świerczewskiego 3
Słomniki oś. Świerczewskiego 8
Słomniki ul. Kolejowa 1
Słomniki ul. Kolejowa 3
Słomniki ul. Krakowska 5
Słomniki ul. Krakowska 5a
Miłocice 8
Polanowice 39b
Prandocin 64
Słomniki oś. Świerczewskiego 2
Waganowice 19
Smroków 44
Prandocin (szkoła)
Szczepanowice 18
Smroków 44a
Niedźwiedź 3
Prandocin 40
Prandocin 130 (Agronomówka)
Słomniki ul. Kościuszki 53 (socjalny)
Słomniki ul. Kościuszki 5

Zasadniczym problemem jest jednak niewystarczająca liczba lokali socjalnych, niezbędna do płynnego
dostarczenia takich mieszkań zarówno z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych osobom posiadającym bardzo niskie dochody, jak również osobom
uprawnionym do przydziału takiego lokalu na mocy
orzeczonych wyroków eksmisyjnych czy osobom opuszczającym zakład karny. Należy również podkreślić, że
w przypadku niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, osobom którym sąd w wyroku orzekającym eksmisję przyznał uprawnienie do lokalu socjalnego, wie-
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rzycielowi przysługuje zgodnie z art.18 ust. 5 ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, roszczenie odszkodowawcze. Tak więc na gminie ciąży nie tylko obowiązek przydziału mieszkań socjalnych wszystkim osobom uprawnionym na mocy wyroku sądowego, ale
również wypłacanie odszkodowania z tytułu niedostarczenia takich lokali.
Głównymi powodami eksmisji najemców z lokali
mieszkalnych, od wierzycieli z różnych zasobów, są:
- zaległości w opłatach czynszowych,
- wypowiedzenia przez właścicieli prywatnych lokali
umów najmu,
- zamieszkiwanie w lokalu bez tytułu prawnego,
- rażące lub uporczywe naruszanie zasad porządku
domowego,
- przemoc w rodzinie.
Podkreślenia wymaga fakt, iż największy odsetek
stanowią jednak eksmisje z tytułu zaległości w opłatach
czynszowych, pomimo daleko idącej pomocy świadczoLp.

1.
2.
3.

Poz. 120

nej najemcom mieszkań pozostającym w niedostatku
poprzez rozkładanie zaległości na raty, umarzanie części
bądź całości zaległości i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, od 5 lutego 2005 roku eksmisja nie może być
wykonywana na tzw. "bruk", ponieważ stosownie do
brzmienia art. 1046, eksmisja dłużnika na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu, z którego nie wynika
prawo do lokalu socjalnego, wykonywana jest do pomieszczenia tymczasowego, w przypadku jeżeli eksmitowany nie opróżni dobrowolnie zajmowanego lokalu,
z którego ma orzeczoną eksmisję. Dodać należy, że
obowiązująca ustawa o ochronie praw lokatorów nie
przewiduje tego typu pomieszczeń. Mając na uwadze
ciągły deficyt lokali socjalnych, Gmina podejmuje różne
działania mające na celu realizację uregulowań ustawowych.
Prognozę
wielkości
zasobu
mieszkaniowego
w latach 2010-2014 z podziałem na lokale wynajmowane
jako socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

Wyszczególnienie

Lokale wynajmowane jako socjalne
Pozostałe lokale
Lokale mieszkalne ogółem

2010
[szt.]
20
73
93

2011
[szt.]
21
69
90

Rok
2012
[szt.]
21
65
86

2013
[szt.]
21
60
81

2014
[szt.]
21
55
76

Zmniejszająca się wielkość stanu lokali uwarunkowana jest sprzedażą lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Sprzedaż ustalona jest na poziomie 7 lokali
w ciągu roku, więc gmina będzie się starała pozyskać
nowe budynki z przeznaczeniem na lokale komunalne
i socjalne.

d) stworzyć warunki do podjęcia inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego

Ponadto należy zaznaczyć, iż Gmina zobowiązana
jest również do zapewnienia lokali socjalnych w razie
klęski żywiołowej jak np. pożar, powódź, katastrofa budowlana, nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne typu;
wichura, gradobicie, trąba powietrzna, itp., dlatego też
powinna dysponować wolnymi lokalami z przeznaczeniem na ten cel.

Analizę potrzeb
w oparciu o:

Rozdział 3
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
remontowych

przeprowadzono

- zestawienie niezrealizowanych potrzeb remontów
z lat ubiegłych,
- zapisy bieżących protokołów przeglądów technicznych budynków i lokali,

W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Gmina
nie posiadając wolnych mieszkań zmuszona jest zakwaterować osoby dotknięte tragedią w hotelu, do czasu
pozyskania lokali zastępczych i ponieść z tego tytułu
koszty.

- zapisy uchwał remontowych wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,

Gmina ustala następujące kierunki polityki gminy
w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
gminy Słomniki:

- inne, w tym wyniki ekspertyz, zalecenia, nakazy.

a) należy podjąć działania zmierzające do uzyskania
lokali socjalnych w wielkości stanowiącej 5% mieszkań
komunalnych
b) przeznaczyć zwolnione, nie użytkowane budynki
użyteczności publicznej należących do zasobów gminy
do adaptacji na lokale mieszkalne i socjalne
c) dokonywać remonty starej substancji mieszkaniowej celem utrzymania stanu zasobów w dobrym
stanie technicznym

- potrzeby zgłaszane przez lokatorów,

- korespondencję z zarządcami dotyczącą spraw
technicznych,
Potrzeby w zakresie remontów i modernizacji budynków i lokali, wynikające ze stanu technicznego, według stanu na dzień 30 października 2009 r.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych na lata
2010-2014
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Ilość budynków
2
2
1
5

Pozostałe potrzeby konserwacyjne będą wykonywane w ramach remontów bieżących.
Na wysokość i kolejność wydatkowanych środków
finansowych na remonty i techniczne utrzymanie zasobu mają wpływ uchwały remontowe wspólnot mieszkaniowych pod innym zarządem, gdzie Gmina jest jednym
ze współwłaścicieli. Gmina jako współwłaściciel ma
ograniczony wpływ na podejmowane przez wspólnoty
uchwały remontowe.
Rozdział 4
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych
w latach 2010 – 2014
Gmina podejmuje działania zmierzające do prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, które
wyrażają się głównie w stosowanych obniżkach
i bonifikatach od ustalonej ceny sprzedaży. Lokale
mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu
gminy zbywane są w oparciu o ustawę o gospodarce
nieruchomościami i uchwałę nr XI(94)03 Rady Miejskiej
w Słomnikach z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zasad
zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Słomniki.
Nabywaniu własności lokali sprzyjają obowiązujące
w tym zakresie przepisy i zgodnie z przyjętymi zasadami
w latach 2010-2014 planuje się sprzedać około 35 lokali,
po 7 w każdym roku. Lokale zbywane są najemcom na
zasadach preferencyjnych zachęcając do całkowitego
wykupu lokali w poszczególnych budynkach.
Należy przyznać, że zastosowany w gminie tak wysoki stopień bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych nie wpływa korzystnie na wzrost wpływu środków
finansowych do budżetu gminy, niemniej jednak dzięki
tak zastosowanej polityce utrzymuje się dość wysokie
tempo prywatyzacji sektora mienia komunalnego. Ponadto, powstają Wspólnoty Mieszkaniowe, które wpływają na ich finansowanie i bardziej racjonalne gospodarowanie oraz wykorzystanie wspólnego mienia.
Biorąc pod uwagę aspekt realizacji przez gminę zadań własnych nałożonych przez ustawodawcę, sprzedaż
lokali nie może być przypadkowa i w żadnym stopniu
nie może pogarszać warunków gospodarowania tym
zasobem.
Gmina będzie dążyć do posiadania takich zasobów
mieszkaniowych, które zabezpieczać będą niezbędną
ilość lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania
zgodnie
z
zasadami
określonymi
w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ponadto należy dążyć do zbywania pojedynczych mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie gmina ma niewielkie udziały.
Rozdział 5
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

Szacunkowy koszt zadania
32.000
66.000
5.000
103.000

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do kompetencji
Rady Miejskiej należy ustalanie wieloletnich programów
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym
zasad polityki czynszowej (art. 7 ustawy).
Czynsz za lokale których właścicielem jest (jednostka
samorządu terytorialnego) gmina Słomniki ustala się
(na podstawie ustawy) przez organ wykonawczy tej
jednostki: Burmistrza Gminy Słomniki na podstawie
zasad określonych w niniejszym wieloletnim programie
gospodarowania zasobem mieszkaniowym
1 Stawkę czynszu miesięcznego za 1m2 (jeden metr
kwadratowy) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zwaną stawką bazową, ustala Burmistrz Gminy
Słomniki (przyjmując stawkę bazową w wysokości
3,30 zł ustaloną Zarządzeniem Nr 28 Burmistrza Gminy
Słomniki z dnia 24.05.2005 roku w sprawie ustalenia
stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz stawka bazowa
1,20 zł. ustalona Zarządzeniem Nr 120 Burmistrza Gminy
Słomniki z dnia 21.11.2006 roku w sprawie ustalenia
stawki czynszu za lokale socjalne w budynku komunalnym w Słomnikach ul. Kościuszki 53 oraz Uchwałą Rady
Miejskiej w Słomnikach nr XXIX(147)2000 z dnia 29 listopada 2000 r.)
Zasady polityki czynszowej powinny prowadzić do
takiego kształtowania stawek, które pozwoliłyby zapewnić samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej tak, aby pokrywały koszty bieżącego utrzymania budynków oraz przynajmniej, zgodnie z art. 8a
ustawy o ochronie praw lokatorów zwrot kapitału. Takie
założenie jest jednak trudne do osiągnięcia z uwagi na
postępujące ubożenie społeczeństwa, a wysokość stawki czynszu ustalanej dla zasobów gminnych nie może
przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali
roku.
2. Zasady dotyczące podwyżek czynszu przyjmuje się
następująco:
- podwyższenie czynszu nie może być dokonywane
częściej niż co 6 miesięcy
- jeżeli poziom rocznego czynszu przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu (wartość odtworzeniowa
ogłaszana jest w dzienniku urzędowym województwa
małopolskiego, odrębnie dla danego miasta i powiatu)
lub czynsz miałby ten poziom po podwyżce przekroczyć,
to podwyżka czynszu nie może być większa niż 10%
dotychczasowego czynszu (oznacza to, że jedynie
w przypadku, gdy czynsz przed podwyżką nie przekracza
3% wartości otworzeniowej lokalu, to podwyżka czynszu
w wyniku której nie zostanie przekroczony ten poziom
może być wyższa niż 10% dotychczasowego czynszu)
- podwyższenie czynszu może nastąpić z uwzględnieniem następujących czynników i ich wysokości:
a) położenie budynku - do 2%
b) położenie lokalu w budynku - do 3%
c) wyposażenie techniczne i instalacyjne budynku
oraz ich stan - do 10 %
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d) ogólny stan techniczny budynku - do 10%
Ponadto w czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał
w lokalu, budynku ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu (wykonał instalację co, termomodernizację).

Poz. 120

ściciele lokali wykupionych oraz gmina reprezentowana
przez Burmistrza w imieniu którego działa pracownik
Urzędu).
Rozdział 7
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

3. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu za
używanie lokalu może nastąpić najpóźniej na miesiąc
naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

4. Wypowiedzenie wysokości czynszu pod rygorem
nieważności dokonuje się na piśmie.

- dodatki mieszkaniowe,

5. Opłaty poza czynszem zwane niezależne to:
- opłaty za dostawę wody
- opłaty za odbiór ścieków
- opłaty za odbiór odpadów i nieczystości stałych
- opłaty za odbiór energii
Zasady jak i sposób rozliczenia za w/w media dostarczane do lokali określa zarządca danej nieruchomości.
W razie podwyższenia opłat niezależnych zarządca
zobowiązany jest do przedstawienia najemcy na piśmie
w formie zestawienia kalkulacji kosztów wraz
z przyczyną ich podwyższenia.
Ustala się obowiązek płatności czynszu oraz opłat
niezależnych w terminie do dnia 10 każdego miesiąca
z góry.
Nie zakłada się obniżania czynszu.
Rozdział 6
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
zasobem Gminy
Zarządzanie nieruchomościami ustawowo polega na
podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu:
- zapewnienie właściwej gospodarki ekonomicznofinansowej nieruchomości,
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
- bieżące administrowanie nieruchomościami,
- utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
- uzasadnione inwestowanie w nieruchomości.
Szczegółowe regulacje zapisane są w szeregu ustaw,
a w szczególności w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 903 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).
Administrowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy gospodaruje Burmistrz Gminy Słomniki poprzez pracowników
Urzędu. W zasobach Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina posiada swe udziały zarządzanie i administrowanie sprawuje licencjonowany zarządca nieruchomości na podstawie spisanej umowy cywilno prawnej z właścicielami lokali (stronami dla zarządcy są wła-

- dochody z czynszów za lokale mieszkalne,
- środki z budżetu Gminy na przeprowadzenie niezbędnych remontów.
Koszty utrzymania zasobu, w tym koszty bieżącej
eksploatacji, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, koszty remontów bieżących powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne.
Koszty modernizacji i remontów będą pokrywane
częściowo z należności czynszowych i częściowo mogą
być pokrywane z budżetu gminy dla budynków gminnych i budynków wspólnych.
Rozdział 8
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem
na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów
oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których
Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki
inwestycyjne
Na koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego składają się:
- koszty eksploatacji,
- koszty utrzymania w należytym stanie porządkowosanitarnym budynków oraz ich otoczenia,
- koszty utrzymania terenów zielonych i posesji,
- koszty przeglądów technicznych budynków, wymaganych przepisami prawa,
- koszty technicznego utrzymania zasobów,
- koszty remontów bieżących,
- koszty konserwacji i usuwania awarii urządzeń wyposażenia technicznego,
- koszty zabezpieczenia budynków w przypadku zdarzeń losowych,
- zaliczki na fundusz remontowy,
- koszty inwestycji remontów kapitalnych, modernizacji
- koszty wynagrodzenia zarządcy.
Przy planowaniu wydatków w poszczególnych latach
uwzględniono:
- prognozowaną wielkość zasobów mieszkaniowych,
- utrzymanie kosztów bieżącej eksploatacji na dotychczasowym poziomie,
- systematyczne zmniejszanie kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w związku z planowaną
sprzedażą lokali komunalnych,
- remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych
w ramach kosztów remontu i modernizacji.
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Wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłaty na fundusz remontowy we
wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy wynikać będą z uchwał właścicieli lokali. Gmina zobowiązana
będzie planować środki na pokrycie kosztów zarządu
Rodzaj wydatków
Koszty bieżącej eksploatacji
Koszty remontów i modernizacji
Wydatki inwestycyjne
ogółem:
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nieruchomością wspólną w wysokości proporcjonalnej
do jej udziału w częściach wspólnych.
Wysokość wydatków związanych bieżącą eksploatacją budynków w latach 2010-2014

2010
80.000
190.000
270.000

2011
81.000
190.000
25.000
296.000

2012
82.000
190.000
12.000
284.000

2013
83.000
190.000
40.000
313.000

2014
84.000
190.000
26.000
300.000

Rozdział 9
Opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy.

mieszkaniowego gmina realizuje swoje zadania poprzez
tworzenie warunków do zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkaniowych, dlatego wobec ograniczonych
środków finansowych musi efektywnie wykorzystywać
istniejący zasób mieszkaniowy.

Dynamika przemian demograficznych, ekonomicznych i społecznych wymaga wnikliwej analizy obecnych
i przyszłych uwarunkowań sektora mieszkaniowego pod
kątem członków wspólnoty samorządowej ze szczególną, kluczową rolą gminy. Z punktu widzenia rynku

Gmina realizując opracowany program będzie
przede wszystkim dążyła do osiągnięcia efektywnego
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, co
w znacznej mierze wymagać będzie podjęcia następujących działań uzależnionych od:
- popierania zamian pomiędzy najemcami lokali komunalnych w przypadku, kiedy rodzina zajmująca lokal
o wyższym standardzie, z powodu trudności finansowych, nie jest w stanie utrzymać takiego mieszkania, na
lokal o niższym standardzie.

- systematycznej poprawy stanu technicznego budynków,
- powiększania istniejącego zasobu poprzez adaptacje powierzchni niemieszkalnych lub części wspólnych
budynku na lokale mieszkalne,
- wyłączenia ze sprzedaży lokali związanych ze stosunkiem pracy,
- wybudowania budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale komunalne i socjalne,

Powyższy program może ulec zmianie, jeżeli ulegną
zmianie warunki lub potrzeby rzutujące na jego realizację, lub na wielkość przyjętych w nim wskaźników.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach:
Piotr Wasik

- eliminowania niekontrolowanego podnajmu lokali,
120
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UCHWAŁA NR XXXIV/351/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słomniki
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 4 i 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Słomnikach uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Słomniki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII(191)05 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słomniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach:
Piotr Wasik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/351/09
Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Słomniki
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Słomniki.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
3) członkach wspólnoty samorządowej Gminy Słomniki
- należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Słomniki;
4) wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę
Słomniki;
5) dochodzie gospodarstwa domowego - należy przez to
rozumieć wszelkie udokumentowane przychody, po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz
na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, oraz dodatku mieszkaniowego, a także alimentów płaconych
przez osobę zobowiązaną do ich świadczenia na podstawie wyroku sądu, która przedstawi dowód uregulowania takiej zapłaty lub ściągniętych przez Komornika Sądowego;
6) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski";
7) wykazie - należy przez to rozumieć wykazy osób
uprawnionych do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony, lokali znajdujących się w budynkach czynnych placówek oświatowych i lokali socjalnych.
§ 3. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy są wynajmowane członkom wspólnoty
samorządowej gminy, posiadającym niezaspokojone
potrzeby mieszkaniowe oraz spełniającym kryterium
dochodowe, określone w uchwale.
§ 4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
Gminy polega na:
1) wynajmowaniu lokali socjalnych;
2) wynajmowaniu lokali znajdujących się w budynkach
czynnych placówek oświatowych;
3) wynajmowaniu lokali zamiennych;
4) wynajmowaniu lokali na czas nieoznaczony;
5) powiększaniu zasobu poprzez adaptację pomieszczeń
niemieszkalnych i użytkowych.
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Rozdział 2
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniające oddanie w najem lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca
zastosowanie obniżek czynszu

§ 5. Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony
może nastąpić na rzecz osób, które nie kwalifikują się do
najmu lokalu socjalnego i których średni miesięczny
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie
przekraczał kwoty:
- 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
- aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.
§ 6. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie przekraczał kwoty:
- 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
- aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.
§ 7. Nie zakłada się obniżania czynszu.
Rozdział 3
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę
do ich poprawy
§ 8. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć zamieszkiwanie w lokalach, w których na każdą osobę
faktycznie zamieszkującą w lokalu przypada mniej niż
5 m2 powierzchni łącznej pokoi. Poświadczenia ilości
osób zamieszkujących w lokalu dokonuje właściciel lub
zarządca.
Rozdział 4
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony, lokalu zamiennego i lokalu socjalnego
§ 9. 1. Najemcą na czas nieoznaczony mogą zostać
osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie Gminy z zamiarem stałego
pobytu i prowadzą na jej terenie gospodarstwo domowe przez okres co najmniej 5 lat. Zamieszkiwanie
na terenie Gminy winno być udokumentowane
w szczególności zaświadczeniami, poświadczeniami
lub innymi odpowiednimi dokumentami;
2) uzyskują dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, o którym mowa w §5
uchwały.
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§ 10.
1. Najemcą lokalu zamiennego, poza przypadkami
określonymi w art. 10 ust. 4 i art. 32 ustawy, może zostać wyłącznie osoba, która nie utraciła uprawnień do
dotychczasowego lokalu, i:
1) której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny;
2) która zamieszkuje w budynku (lub jego części) przeznaczonym do remontu kapitalnego, wyburzenia lub
sprzedaży;
3) która utraciła lokal w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru;
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Gmina
może wynająć oprócz lokalu zamiennego inne lokale,
gdy w lokalu oprócz najemcy i osób prowadzących
z nim wspólne gospodarstwo domowe zamieszkują
dodatkowo: wstępni, zstępni, pełnoletnie rodzeństwo,
rozwiedzieni małżonkowie lub osoby, wobec których
najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych.
3. Gdy zajdzie konieczność wynajęcia innych lokali, którymi mogą być lokale socjalne lub lokale wymagające przeprowadzenia modernizacji lub remontu, prace
związane z przystosowaniem lokali do potrzeb najmu
będą wykonywane przez najemcę we własnym zakresie
i na własny koszt.
4. Tryb przydziału lokali zamiennych określonych
w ust. 1 pkt 2 i 3 ustala każdorazowo Burmistrz Gminy.
5. Przydzielanie lokali zamiennych w wyniku klęsk
żywiołowych, katastrof lub pożarów, odbywa się na
rzecz poszkodowanych, bez umieszczania ich w wykazie.
§ 11. 1. Najemcami lokali socjalnych mogą zostać
osoby, które spełniają łącznie z warunkami zamieszkiwania, określonymi w § 8, następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie Gminy z zamiarem stałego
pobytu i prowadzą na jej terenie gospodarstwo domowe przez okres co najmniej 5 lat. Zamieszkiwanie
na terenie Gminy winno być udokumentowane
w szczególności zaświadczeniami, poświadczeniami
lub innymi odpowiednimi dokumentami;
2) uzyskują dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, o którym mowa
w § 6 uchwały.
2. Osoby meldowane są czasowo na okres trwania
umowy najmu lokalu socjalnego.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wynajmowania lokalu socjalnego w wyniku realizacji wyroku sądowego, orzekającego o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, oraz wobec osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, poza wymogiem zamieszkiwania na terenie Gminy przed umieszczeniem w placówkach.
4. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na
czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata.
5. Umowę najmu lokalu socjalnego przedłuża się
na kolejny okres oznaczony, jeżeli najemca spełnia warunki określone w § 6, a ponadto:
1) stale zamieszkuje w lokalu;
2) nie zalega z opłatami za lokal;
3) przestrzega zasad regulaminu porządku domowego;
4) utrzymuje lokal w należytym stanie.
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6. Przekroczenie dochodu określonego w § 6
uchwały, nie więcej niż o 20%, nie wyklucza możliwości
przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego, jeżeli
najemca oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do
wspólnego zamieszkiwania i pozostający we wspólnym
gospodarstwie domowym znajdują się z powodu złego
stanu zdrowia w trudnej sytuacji życiowej.
7. Najemcy, którzy po upływie terminu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego nadal spełniają
warunki określone w ust. 5, oraz zamieszkują w lokalu,
w którym na osobę stale zamieszkującą przypada mniej
niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, mogą
ubiegać się o wskazanie większego lokalu socjalnego
zapewniającego powierzchnię, o której mowa w art. 2
ust.1 pkt 5 ustawy.
1) wskazać inny lokal, którego najem będzie zawarty na
czas nieoznaczony, gdy wnioskodawca zobowiąże się
do wykonania remontu tego lokalu mieszkalnego we
własnym zakresie i na własny koszt;
8. Osobom, które po upływie terminu umowy
najmu utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania
dotychczasowego lokalu socjalnego z powodu przekroczenia dochodu, o którym mowa w § 6 i § 10 ust. 5,
jednak nie więcej niż dochód, o którym mowa w § 5
uchwały, Gmina na zasadzie wzajemnego porozumienia
stron może:
1) wskazać inny lokal, którego najem będzie zawarty na
czas nieoznaczony, gdy wnioskodawca zobowiąże się
do wykonania remontu tego lokalu mieszkalnego we
własnym zakresie i na własny koszt;
§ 12. Pierwszeństwo w zawieraniu umów najmu lokali posiadają osoby:
1) pozbawione mieszkań w wyniku klęsk żywiołowych,
katastrof lub pożarów;
2) posiadające uprawnienia do otrzymania lokalu zamiennego;
3) posiadające uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego;
§ 13. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
związanych ze stosunkiem pracy: 1. W stosunek najmu
mogą wstąpić osoby związane ze stosunkiem pracy na
czas nieoznaczony w placówkach oświatowych na terenie Gminy Słomniki, w szczególnych przypadkach osoby
mające uprawnienia do otrzymania lokalu zamiennego.
2. Osoby związane ze stosunkiem pracy nie mogą
posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości.
Rozdział 5
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany
pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu
a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach
§ 14.
1. W celu poprawy warunków zamieszkiwania,
Burmistrz Gminy może dokonać zamiany lokali z urzędu
lub pośredniczyć w zamianach wzajemnych.
2. Przy zamianach przewidzianych w ust. 1 stosuje się zasadę dobrowolności, przy zgodzie wszystkich
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pełnoletnich członków rodziny, uprawnionych do zajmowania mieszkania (nieruchomości).
§ 15. 1. Burmistrz Gminy, na wniosek najemcy może dokonać zamiany lokalu z urzędu na inny lokal,
wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
w przypadkach gdy:
1) najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy uznany został za osobę niepełnosprawną
i zajmuje lokal niedostosowany do jej potrzeb;
2) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal
położony na niższej kondygnacji ze względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia;
3) najemca, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka, jak również uznania go przez sąd rodziną zastępczą, zajmuje lokal niezapewniający minimalnej powierzchni pokoi, tj. 5 m2
na 1 osobę.
2. Burmistrz Gminy na wniosek najemcy może
dokonać zamiany lokalu socjalnego z urzędu na inny
lokal socjalny, w przypadkach określonych w ust. 1.
§ 16. 1. Burmistrz Gminy może wyrazić zgodę na
wzajemną zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, na inne lokale, do których
przysługuje umowa najmu.
2. Zamiana wzajemna może być dokonana także
w sytuacji, kiedy lokal pozostający w mieszkaniowym
zasobie Gminy Miejskiej obciążony jest zaległościami
lub nakazem sądowym opróżnienia i wydania lokalu.
Zamiana będzie możliwa, gdy strona uzyskująca tytuł
najmu lokalu zadłużonego lub z nakazem sądowym
dokona spłaty zadłużenia powstałego na koncie lokalu.
Dokonanie tego typu zamiany następuje po uprzednim
zawarciu umowy o uznaniu długu oraz umowy o przejęcie długu.
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2. Złożone wnioski do otrzymania mieszkania są
rozpatrywane przez powołaną przez Burmistrza Gminy
Społeczną Komisję Mieszkaniową.
3. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali jest jawny. Jawny
jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu
powinny być zawierane. Jawność postępowania ma na
celu realizację kontroli społecznej.
4. Osoby spełniające kryteria zawarte w uchwale
zostają wpisane do wykazu.
5. Osoby znajdujące się w wykazie podlegają weryfikacji pod względem sytuacji materialnej i warunków
zamieszkiwania. Osoby te zobowiązane są do uaktualniania wniosku w przypadku zmiany sytuacji materialnej
lub warunków zamieszkiwania oraz na każde wezwanie
wynajmującego.
6. Po pozytywnej weryfikacji, osoby pozostają
w wykazie w odpowiedniej grupie rodzin.
7. Ostateczny wykaz, po uzyskaniu opinii Komisji,
ustala Burmistrz Gminy. Wykaz zakwalifikowanych
osób, zawierający nazwiska i imiona oraz miejscowość
ich zamieszkania, podawany jest do publicznej wiadomości przez okres 14 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie wynajmującego oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Słomnikach.
8. Umieszczenie danej osoby w wykazie, o którym
mowa w ust. 7, nie stanowi zobowiązania Gminy do
zawarcia z nią umowy najmu.
9. Na każdym etapie załatwiania sprawy najmu
lokalu Burmistrz Gminy po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej może skreślić osobę
z wykazu, o którym mowa w ust. 7, jeżeli:

3. Burmistrz Gminy może zezwolić na zamianę lokalu zajmowanego dotychczas wspólnie przez najemcę
i osoby tworzące z nim wspólne gospodarstwo domowe
na dwa odrębne lokale, na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanych zamianą. Osoby kierowane do zawarcia umowy najmu w wyniku tego rozkwaterowania nie muszą spełniać warunków określonych
w uchwale.

1) dane zawarte we wniosku o najem lokalu okażą się
nieprawdziwe;
2) wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i warunki
do ubiegania się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej, zawarte w uchwale;
3) nie przyjęła dwóch różnych propozycji mieszkaniowych;
4) nie wykonała obowiązku uaktualniania wniosku,
o czym mowa w ust. 5.

4. Burmistrz Gminy może nie zezwolić na wzajemną zamianę lokali, jeżeli:

10. jest wcześniejszy przydział lokalu, poza kolejnością ustaloną w wykazie na podstawie §12.

1) w wyniku jej dokonania, na osobę przypadać będzie
mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi;
2) zamiana może zagrażać interesowi Gminy.

Rozdział 7
Zwiększanie mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
poprzez adaptację lokali niemieszkalnych na lokale
mieszkalne

5. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy będący stroną zamiany wzajemnej nie mają prawa żądać zapłaty ekwiwalentu za
różnicę metrażu zamienianych lokali.
Rozdział 6
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali
socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej
§ 17. 1. Wszczęcie procedury uzyskania najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy rozpoczyna złożenie przez ubiegającego się wniosku o najem lokalu.

§ 18. Burmistrz Gminy może dokonać adaptacji
pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne pod
warunkiem zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz wyrażeniu zgody przez
Radę Gminy.
Rozdział 8
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy
§ 19. 1. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu
lokalu stanowiącego własność Gminy z osobami, które
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nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy,
jeżeli zamieszkiwały dotychczas stale z najemcą przez co
najmniej 10 lat oraz nie posiadają tytułu prawnego do
innego lokalu.
2. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając
zasady współżycia społecznego, Burmistrz Gminy może
wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu po śmierci
najemcy, z osobami które zamieszkiwały z najemcą
przez okres krótszy niż 10 lat, o ile nie posiadają tytułu
prawnego do innego lokalu.
§ 20. Zawarcie umowy najmu w sytuacjach wymienionych w § 19 może nastąpić za zgodą Burmistrza
Gminy.

Poz. 121,122

nione winny wydać i opróżnić zajmowany lokal, pod
rygorem wystąpienia przez wynajmującego na drogę
sądową o nakaz eksmisji.
Rozdział 9
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80 m2
§ 22. Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki
mieszkaniowej, wolne lokale o powierzchni użytkowej
przekraczającej 80 m2 przeznacza się do najmu na rzecz
rodzin wieloosobowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach:
Piotr Wasik

§ 21. W przypadku nie uzyskania zgody na zawarcie
umowy najmu, o której mowa w § 19, osoby nieupraw121

122
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UCHWAŁA NR XXXIV/355/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie
z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego”
Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /Dz.U z 2005 r
Nr 267 poz.2259 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku
w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” /Dz.U z 2006 roku Nr 25
poz. 186/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” /Dz.U. z 2007 r Nr 56
poz.367/. Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zapewnia się pomoc w zakresie dożywiania
w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2. Powyższa pomoc przysługuje nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium
dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1i 2 ustawy
o pomocy społecznej:
a) dzieciom do 7 roku życia,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / tekst
jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 176 poz. 1362/ ,
w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
§ 2. 1. W przypadku gdy dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wynosi
150% do 200% kryterium dochodowego o którym mowa
w ar.8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w

formie gorącego posiłku finansowana jest ze środków
własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. W przypadku gdy dochód w rodzinie przekracza 200 % dochodu określonego w art.8 ust. 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej przyznana pomoc w formie posiłku może odbywać się na zasadzie zwrotu przez osobę
lub rodzinę, której przyznano pomoc w części to jest
50% wydatków poniesionych na przyznany posiłek.
§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ,
gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach
rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub
w przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku dyrektor
szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku
informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej
o udzieleniu pomocy.
2. Pomoc o której mowa nie wymaga ustalenia
sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej
3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w formie posiłku nie może przekroczyć 20% liczby
uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na
podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
4. Środki na zakup posiłku o którym mowa
w pkt.1 są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiedniego dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów, liczby
spożytych posiłków w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 5. Traci moc uchwała NR XXXIV/265/06 Rady
Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 lutego 2006 roku
w sprawie określenia warunków odpłatności w formie
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posiłku przyznaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

§ 6. Powyższe zasady mają zastosowanie od dnia
1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach:
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Świątniki Górne na rok 2009 i zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz.
2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Świątnikach Górnych
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych gminy na rok 2009 o kwotę
720.000 złotych:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
59.500 złotych,
- w dziale 765 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem o kwotę 660.500 złotych, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 720.000 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. W załączniku nr 9 Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2008 roku „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w poz. 1 tabeli
w kolumnie „Wysokość wydatków w 2009 roku” kwotę
840.000 złotych zastępuje się kwotą 60.000 złotych,
w kolumnie „Wysokość wydatków w 2010 roku” kwotę
840.000 złotych zastępuje się kwotą 600.000 złotych,
w kolumnie „Wysokość wydatków w 2011 roku” kwotę
416.774 złote zastępuje się kwotą 1.200.000 złotych,
w kolumnie „Wysokość wydatków w 2012 roku” wpisuje się kwotę 223.725 złotych ze względu na zmianę okresu realizacji inwestycji,

4. W załączniku nr 9 Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008
roku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” w pozycji 1 tabeli w kolumnie „okres realizacji
programu na lata 2008-2013” zastępuje się latami 20092012. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej” po zmianach stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały,
5. W załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2008 roku „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Gminie Świątniki Górne na rok 2009” pod
pozycją III Plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zlecanych Gminie Świątniki Górne w 2009
roku, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212,
paragrafie 0970 kwotę 4.500 złotych zastępuje się kwotą
3.182 złote.
§ 2. Zmiany określone w paragrafie 1 ust. 1 i 2 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXVI/202/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy
na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
J. Ujma
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/300/2009
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZMIANY BUDŻETOWE
I. Dochody budżetowe – zmniejszenie 720.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 59.500 zł
a) dochody majątkowe 59.500 zł
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 59.500 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 660.500 zł
a) dochody bieżące 660.500 zł
- § 0310 podatek od nieruchomości 50.000 zł
- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 610.500 zł
II. Wydatki budżetowe – zmniejszenie 720.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 720.000 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 720.000 zł
a) wydatki majątkowe 720.000 zł
tym inwestycje 720.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej 720.000 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej:
J. Ujma
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/300/2009
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Program
- jego cel
i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków
w 2009 roku

1.

Budowa kanalizacji
sanitarnej o dł. 7,92
km oraz 1,18 km
przykanalików
w gminie Świątniki
Górne

Urząd
Miasta
i Gminy Świątniki
Górne

2009-2012

6.348.868

60.000
w tym:
śr. Gminy
60.000
śr. Unii --------

2.

Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej
w
miejscowości
Świątniki Górne

Urząd
Miasta
i Gminy
Świątniki Górne

2009-2011

2.500.000

17.000
w tym:
śr. Gminy
17.000
śr. Unii -------

3.

Modernizacja
budynku remizy w
Świątnikach
Górnych

Urząd
Miasta
i Gminy
Światniki Górne

2008-2011

1.300.000

300.000
w tym:
śr. Gminy
300.000
śr. Unii -------

4.

Budowa
Sali gimnastycznej
w
Ochojnie

Urząd Miasta i
Gminy
Świątniki Górne

2010-2012

2.850.000

L.p.

-----------

Wysokość
wydatków
w 2010
roku
2.000.000
w tym:
śr. Gminy
600.000
śr. Unii
1.400.000
1.200.000
w tym:
śr. Gminy
325.000
śr. Unii
875.000
350.000
w tym:
śr. Gminy
150.000
śr. Unii
200.000
278.000
w tym:
śr. Gminy
150.000
śr. Unii
128.000

Wysokość
wydatków
w 2011
roku
4.000.000
w tym:
śr. Gminy
1.200.000
śr. Unii
2.800.000
1.283.000
w tym:
śr. Gminy
609.834
śr. Unii
673.166
650.000
w tym:
śr. Gminy
405.633
śr. Unii
244.367
1.700.000
w tym:
śr. Gminy
510.000
śr
Unii
1.190.000

Wysokość
wydatków
w 2012
roku
288.868
w tym:
śr. Gminy
223.744
śr. Unii
65.124
----------

----------

872.000
w tym:
śr. Gminy
195.100
śr. Unii
676.900

124

Przewodniczący Rady Miejskiej:
J. Ujma
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UCHWAŁA NR XXII/163/09
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 17 ust. 1
pkt. 3 i pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm./
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" /Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn.
zm./ - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady odpłatności za
dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzciana oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu gminy: do 150 % kryte-

rium dochodowego w rodzinie - zwalnia się uczniów
z odpłatności - zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Trzcianie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Śliwa
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UCHWAŁA NR XXXI/261/2009
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 22a ust. 1 i 3
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139,poz.992
z późn. zm.)
Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:
§ 1. Przyznaje się z tytułu urodzenia dziecka jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1.000 zł na
jedno dziecko, zwane dalej świadczeniem.
§ 2. 1. Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców
dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie albo
opiekunowi prawnemu dziecka, zameldowanemu i zamieszkałemu na pobyt stały na terenie Gminy Wadowice, niezależnie od dochodów.
2. Świadczenie, o którym mowa w §1, może zostać wypłacone z tytułu urodzenia dziecka tylko jeden
raz.
§ 3. 1. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach w
terminie 4 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, nie
wcześniej jednak niż po ukończeniu przez dziecko 6
tygodnia życia.

Wadowice w okresie od urodzenia dziecka do dnia wydania decyzji, a w przypadku opiekuna prawnego
w okresie od ustanowienia go opiekunem prawnym do
dnia wydania decyzji.
2. Świadczenia nie przyznaje się w przypadku
przebywania osoby uprawnionej lub jej małżonka poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
3. Wypłatę świadczenia zawiesza się w przypadku
wszczęcia postępowania o ograniczenie lub utratę praw
rodzicielskich, albo w przypadku niewykonywania opieki
nad dzieckiem przez oboje rodziców.
4. Przyznanie świadczenia może być poprzedzone
przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 5. 1. Świadczenie podlega zwrotowi w przypadku
utraty praw rodzicielskich przez oboje rodziców, lub
zaprzestania faktycznej opieki nad dzieckiem przez opiekuna prawnego dziecka, w okresie pierwszych trzech lat
życia dziecka.
2. Świadczenie nie podlega zwrotowi w przypadku
wygaśnięcia z mocy prawa funkcji opiekuna prawnego.

2. Wniosek złożony po terminie pozostawia się
bez rozpoznania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.

3. Wzór wniosku określa Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.

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

§ 4. 1. Świadczenia nie przyznaje się w przypadku
nie zamieszkiwania rodzica i dziecka na terenie Gminy
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2. Przepisy uchwały stosuje się do osób wymienionych w § 2 w przypadku urodzenia dziecka po dniu
31 grudnia 2009 r. W tym przypadku wnioski o udzielenie świadczenia składa się w terminie 4 miesięcy od
dnia wejścia uchwały w życie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach:
Zdzisław Szczur
125

126
126

UCHWAŁA NR XL/287/2009
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2009
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy Wielka Wieś uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości
5 700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) oraz
zmniejszeń w kwocie 461 000 zł (słownie: czterysta
sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w planie dochodów
budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2009, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości
3 200 000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) oraz zmniejszeń w kwocie 2 611 460 zł (słownie:
dwa miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta
sześćdziesiąt złotych ) w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3.
1) Plan dochodów budżetu na rok 2009 po zmianach
wynosi 27 749 220,49 zł.
2) Plan wydatków budżetu na rok 2009 po zmianach
wynosi 51 430 180,49 zł
3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu na kwotę 23 680 960 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 32 559 426 zł;
4) Deficyt oraz rozchody zostaną pokryte przychodami
pochodzącymi z następujących źródeł:
a) zaciągniętej pożyczki oraz kredytu w łącznej wysokości 2 174 325 zł;

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie
54 066 061 zł.
5) Zmienione przychody i rozchody budżetu określa
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVIII/203/2008 z dnia
29 grudnia 2008r zatytułowanego „Wydatki majątkowe
Gminy Wielka Wieś w roku 2009” w ten sposób, że
otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVIII/203/2008 z dnia
29 grudnia 2008r zatytułowanego „Limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne” w ten sposób, że
otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku
Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się treść załącznika Nr 15 do Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVIII/203/2008 z dnia
29 grudnia 2008r zatytułowanego „Prognoza kwoty
długu publicznego Gminy Wielka Wieś w latach 20082014” w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie
określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/287/2009
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/287/2009
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/287/2009
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XL/287/2009
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XL/287/2009
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 22

– 659 –

Poz. 126
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XL/287/2009
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2009 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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UCHWAŁA NR XLI/288/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla
obszaru „Modlniczka – 2”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Wielka Wieś, po
stwierdzeniu zgodności projektu planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy
Wielka Wieś z dnia 11 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 215 poz. 1446), w granicach obszaru
„Modlniczka – 2”, wyznaczonego w uchwale
Nr XX/130/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia
29 kwietnia 2008 r.
2) Ustalenia zmiany planu zawarte są w treści niniejszej
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1 : 1000, który

jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowi integralną część zmiany planu.
3) Uchwalając niniejszą zmianę planu, Rada Gminy
Wielka Wieś, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga jednocześnie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
4) Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 3, zawarte są
w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - rozumie się przez to ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wielka Wieś, dla obszaru Modlniczka – 2”, zawarte w niniejszej uchwale
2) ustawie - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
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3) działce budowlanej - rozumie się przez to działkę
budowlaną, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy
4) wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar
liczony od poziomu terenu przyległego do budynku do
najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub
punktu zbiegu połaci dachowych
5) wskaźnikach wykorzystania terenu – rozumie się
przez to ustalone dla danego terenu wielkości: powierzchni zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnego, liczone dla działki budowlanej lub
tej jej części, która położona jest w terenie o ustalonym przeznaczeniu
6) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to powierzchnię zabudowy określoną stosownie do regulacji Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 – Właściwości
użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
§ 3.
1) Rysunek planu zawiera:
1. legendę oraz określenie skali rysunku planu
2. oznaczenia:
a) granic obszaru objętego ustaleniami planu, linii
rozgraniczających,
b) terenów o określonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania
c) innych elementów kształtujących warunki zagospodarowania terenów, w tym o elementów o charakterze informacyjnym, nie będących ustaleniami
planu
3. wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś,
z oznaczeniem granic obszaru objętego ustaleniami
planu
2) W granicach obszaru objętego ustaleniami planu
wyznacza się tereny o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyodrębnione na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami:
1. „1.US” - teren urządzeń sportu i rekreacji
2. „1.KDL” - teren drogi lokalnej
3. „1KDW” - teren drogi wewnętrznej
§ 4.
1) Teren urządzeń sportu i rekreacji („US”) przeznacza
się dla:
1. budynków zaplecza socjalnego i technicznego
dla istniejącego boiska sportowego
2. drobnokubaturowych obiektów gastronomicznych i handlowych
3. zieleni urządzonej, obiektów małej architektury
4. obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej dla potrzeb lokalnych
2) Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1. wskaźniki wykorzystania terenu określa się jako:
a) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),

Poz. 127
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – minimalnie 20 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej)

2. użytkownik obiektu powinien zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych zlokalizowanych
w obrębie działki budowlanej, nie mniej niż: 3 m.p./100 m2
powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 4 m.p./10 zatrudnionych
3. budynki należy lokalizować z zachowaniem odległości od dróg, wymaganych przepisami odrębnymi
3) Ustala się następujące zasady dotyczące kształtowania formy architektonicznej budynków:
1. liczbę kondygnacji nadziemnych lokalizowanych budynków ogranicza się do jednej kondygnacji
z możliwością wykorzystania poddasza w dachu stromym; wysokość budynków ogranicza się do 12 m
2. kształt bryły – preferowany horyzontalny
3. rzut poziomy – preferowany prostokątny wydłużony, z dopuszczeniem rzutów krótszych, z zastosowaniem ganków, werand i podcieni, z dopuszczeniem
rzutu nieregularnego
4. dach:
a) dwu- lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu
połaci głównych wynoszącym od 35° do 45°, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami, z kalenicą
równoległą do dłuższego boku głównej bryły budynku
b) dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci
dachowych w przypadku obiektów o znacznej rozpiętości dachu
c) długość kalenicy w przypadku dachów wielospadowych powinna być nie mniejsza niż 1/3 długości
całego dachu
d) dach ma posiadać wyraźnie akcentowaną linię okapu; minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza
ścianę szczytową 0,6 m, w przypadku budynków
niewielkich może być proporcjonalnie mniejszy
e) dopuszczalne jest wprowadzanie daszków nad
przybudówkami; kąt nachylenia dachu przybudówki
może być mniejszy od kąta nachylenia połaci głównych
f) dopuszcza się zastosowanie rozwiązań odmiennych
niż określone w lit. a - e, w przypadku nieregularnego rzutu budynku
5. lukarny - zalecana jednolita forma lukarn w obrębie jednego budynku, ich łączna powierzchnia nie
może przekraczać 1/3 powierzchni dachu, mierzonej na
rzucie pionowym elewacji, dachy lukarn nie mogą się
łączyć,
6. kolorystyka - barwy dachu ciemne (brąz, czerwień, zieleń, szarość), barwy elewacji zharmonizowane
z dachem (nie kontra¬stujące z tłem krajobrazowym),
z zastosowaniem tradycyjnych materiałów (drewno,
kamień, tynk); kolorystyka kominów i innych elementów
występujących na dachu powinna być dostosowana do
barwy dachu
§ 5.
1) Tereny dróg („1.KDL”, „1.KDW”), przeznacza się dla
układu komunikacji kołowej i pieszej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zielenią
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2) Symbole użyte dla oznaczenia terenów, o których
mowa w ust. 1, oznaczają odpowiednio:
1. „1.KDL” – drogę gminną klasy L – lokalną
2. „KDW” – drogę wewnętrzną
3) W rozwiązaniach technicznych układu komunikacyjnego należy uwzględnić:
1. wymagania dotyczące parametrów technicznych dróg, określone w przepisach odrębnych
2. wymagania dotyczące dojazdów przeciwpożarowych
3. możliwość prowadzenia ciągów infrastruktury
technicznej
4) Dopuszcza się możliwość zaliczenia wyznaczonej
w planie drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych; w takim przypadku należy zapewnić dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymagań
określonych w przepisach szczególnych
§ 6.
1) Z uwagi na położenie obszaru „Modlniczka – 2”
w granicach terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić:
1. uwarunkowania wynikające z położenia obszaru w granicach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego
oraz otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego,
utworzonych Rozporządzeniem Nr 83/06 Wojewody
Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 655, poz. 3999),
2. uwarunkowania wynikające z położenia obszaru w zewnętrznym terenie ochrony pośredniej strefy
ochronnej ujęcia wody z rzeki Rudawy, ustanowionej
decyzją Wojewody Krakowskiego nr OS.III.6210-1-5/97
z dnia 15.04.1997 r.
2) Z uwagi na położenie obszaru w granicach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny zabrania się podejmowania działań, które mogą zagrażać
walorom przyrodniczym i krajobrazowym Parku lub
realizacji celów ochrony Parku
3) Na mocy decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
w odniesieniu do obszaru objętego ustaleniami planu,
należy uwzględnić:
1. zakaz:
a) wprowadzania do wód powierzchniowych lub do
gruntu ścieków opadowych z nowych i modernizowanych ciągów komunikacyjnych, bez ich wcześniejszego podczyszczenia
2. nakazy:
a) porządkowania gospodarki ściekowej na terenach
objętych wodociągami
b) zorganizowania sprawnego wywozu odpadów komunalnych na kontrolowane wysypiska
4) W zagospodarowaniu otoczenia istniejącego rowu
odwadniającego powinny być stosowane metody
zmierzające do swoistej „renaturyzacji” cieku, polegające na wprowadzeniu nasadzeń i obudowie koryta
tradycyjnymi metodami (faszyna); należy ponadto zapewnić wysoki udział terenów zielonych, w tym
wprowadzenie zieleni na skarpach boiska

Poz. 127

§ 7. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1. w zakresie systemów komunikacji - obsługa
komunikacyjna terenu odbywać się będzie za pośrednictwem istniejących dróg: gminnej „1.KDL” oraz wewnętrznej „1.KDW”,
2. w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) teren należy wyposażyć w sieć wodociągową zasilaną z wodociągu gminnego w Modlniczce
b) przy budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej
należy uwzględnić wymogi dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, określone w przepisach szczególnych
3. w zakresie gospodarki ściekowej - lokalizowane
obiekty powinny być przyłączone do istniejącego
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie
Modlniczki
4. w zakresie systemów energetycznych:
a) przewiduje się budowę, przebudowę i rozbudowę
istniejących sieci i urządzeń energetycznych, m.in.:
lokalizację nowych stacji transformatorowych, stosownie do faktycznego zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej, w tym dla celów grzewczych, a także kablowanie istniejących linii napowietrznych
b) przewiduje się możliwość budowy, przebudowy
i rozbudowy sieci gazowych obsługujących tereny
przeznaczone na cele inwestycyjne
c) w zakresie systemów grzewczych należy stosować
rozwiązania techniczne i media grzewcze nieuciążliwe dla środowiska, z zaleceniem ograniczenia paliw stałych i wykorzystania dla celów grzewczych
energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego
lub odnawialnych źródeł energii
5. w zakresie systemów telekomunikacji:
a) przewiduje się budowę, przebudowę, rozbudowę
infrastruktury telekomunikacyjnej
b) budowę sieci telekomunikacyjnej należy realizować
w oparciu o warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci
6. w zakresie gospodarki odpadami:
a) postępowanie z odpadami winno odpowiadać wymaganiom określonych w przepisach odrębnych
oraz w obowiązującym gminnym programie gospodarki odpadami
b) odpady powinny być gromadzone w wyznaczonych
dla tego celu miejscach oraz wywożone przez wyspecjalizowane jednostki na składowiska
c) należy stosować selektywną zbiórkę odpadów oraz
wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
d) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych postępowanie z nimi winno odpowiadać
szczegółowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów
§ 8. Stawkę procentową, na podstawie której nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,
ustala się w wysokości 5%
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk

Poz. 127
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Poz. 127
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/288/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 7 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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Poz. 127,128
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/288/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 7 stycznia 2010 r.

Rozstrzygnięcia Rady Gminy
Rozstrzygnięcia Rady Gminy Wielka Wieś o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-2”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-2” na terenie gminy Wielka Wieś, stanowiących zadania własne gminy,
należy w szczególności rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę oraz systemów związanych z odprowadzaniem i
oczyszczaniem ścieków. Ze względu na niewielką powierzchnię obszaru objętego ustaleniami uchwalanego planu,
systemy powyższe nie stanowią odrębnych inwestycji, lecz składową systemów funkcjonujących bądź przewidzianych do realizacji na obszarze Gminy Wielka Wieś.
Sposób realizacji inwestycji: Systemy infrastruktury technicznej będą realizowane na zasadach określonych
w uchwalanym planie, w powiązaniu z istniejącymi lub projektowanymi systemami na obszarze Gminy Wielka
Wieś.
Harmonogram realizacji zadań: Zadania będą realizowane w okresie wieloletnim, z uwzględnieniem występujących potrzeb oraz możliwości finansowych gminy.
Zasady finansowania: Inwestycje będą finansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Źródłami
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą dostępne środki, o których mowa w przepisach
o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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UCHWAŁA NR KI-43-050/92/09
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXIII/328/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia
26 listopada 2009 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
znak sprawy: KI – 43-050/92/09

UZASADNIENIE

Kolegium Izby, 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; z późn. zm.) i art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577; z późn. zm.);

Wymieniona we wstępie uchwałą Nr XXXIII/328/09
z dnia 26 listopada 2009 r. wpłynęła do organu nadzoru
w dniu 8 grudnia 2009 r.

orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXIII/328/09
Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
- w części dotyczącej postanowienia § 2 pkt 4
(o zwolnieniu od podatku gruntów, budynków i
budowli stanowiących mienie komunalne z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej).

Poprzez zapis § 2 pkt 4 Rada Miejska zwalania od
podatku od nieruchomości (cyt.): „…Grunty, budynki
i budowle stanowiące mienie komunalne z wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.”.
Oceniając
zgodność
z
prawem
uchwały
Nr XXXIII/328/09 Kolegium Izby stwierdziło, że ustanawiając zwolnienia podatkowe z § 2 pkt 4 Rada Miejska
przekroczyła swoje uprawnienie normotwórcze z powołanego we wstępie uchwały art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Zgodnie z powołanym przepisem kompetencyjnym rada gminy ma możliwość wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, niż
ustawowe zwolnienia przedmiotowe z art. 7 ust. 1
i z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840).
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Zastosowane w przepisie kompetencyjnym pojęcie
„zwolnienia przedmiotowe” - powinno oznaczać zwolnienie ustalonej przez Radę kategorii przedmiotowej
nieruchomości, niezależnie od tego, kto jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości objętej daną kategorią rodzajową.
W ocenie Kolegium Izby, treść zwolnienia z § 2 pkt 4
- świadczy o „podmiotowym” charakterze zwolnienia
podatkowego. (Zwalnianymi są nieruchomości, których
właścicielem są jednostki samorządu terytorialnego –
jako mienie komunalne). Wprowadzenie zwolnień podatkowym odwołujących się do cech „podmiotowych”
zastrzeżone jest do wyłącznej decyzji ustawodawcy, co
wynik z art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.
U. z 1997 r. Nr 78, pz. 483; z późn. zm.).
Kolegium informuje, że przy osądzie legalności
postanowienień § 2 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/328/09 uwzględniło wykładnię prawa dokonaną w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 sierpnia
2007 r. (sygn. akt: II FSK 909/06 - niepublikowany).
W powołanym wyroku Sąd zakwestionował legalność
zwolnień podatkowych o charakterze mieszanym:
przedmiotowo-podmiotowym. Kwestionowanym było
również zwolnienie od podatku tych nieruchomości,
których właścicielem jest gmina. W ocenie Sądu, rada
gminy wprowadzając „inne zwolnienia przedmiotowe”,
nie może ograniczać działania ustanawianego zwolnienia do niektórych tylko kategorii podatników.

Poz. 128

Uznając, iż opisana powyżej nieprawidłowość
uchwały Nr XXXIII/328/09 nosi znamiona istotnego naruszenia prawa – w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie, po uprzednim wszczęciu
postępowania o stwierdzenie nieważności wadliwego
zapisu – postanawia, jak w sentencji niniejszego orzeczenia.
W związku z przepisem art. 13 pkt 8a. ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449; z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie
nadzorcze dotyczące aktu prawa miejscowego podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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