DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 25

Kraków, dnia 9 lutego 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
143
144

–
–

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.

776

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian
w Statucie Powiatu Nowosądeckiego.

782

UCHWAŁY RAD GMIN:
145
146
147
148
149

150
151
152

153

154

–
–
–
–
–

–
–
–

–

–

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca budżet Gminy
Biecz na 2009 rok i Uchwałę Budżetową na 2009 rok

783

Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2009.

791

Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

795

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2009

796

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009 r.

797

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały
budżetowej Gminy Kęty na rok 2009

797

Rady Gminy Lubień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2009

800

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Nr XXXVII/508/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.

801

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre
inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator.

802

Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Moszczenicy.

808
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Poz. 143

UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
155

156

–

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 stycznia
2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXXVIII/1168/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowści wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków

810

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/250/09 Rady
Gminy Siepraw z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze
Gminy Siepraw

811

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
157

158

–

–

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączy z dnia 31 grudnia 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
zarządzonych na dzień 14 lutego 2010 r.

812

Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2010 r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczurowej

812

143
143

UCHWAŁA NR XLII/319/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
na rok 2010 Nr XLI/305/2009 Rady Powiatu w Krakowie
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
z dnia 30 grudnia 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
do niniejszej uchwały.
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2010
o kwotę 655.571 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Postanawia się dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2010
o kwotę 655.571 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Postanawia się dokonać zmian w załączniku
Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego
na rok 2010 Nr XLI/305/2009 Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.1
do niniejszej uchwały.
§ 4. Postanawia się dokonać zmian w załączniku
Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego

§ 5. Postanawia się dokonać zmian w załączniku
Nr 9 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na
rok 2010 Nr XLI/305/2009 Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 6. W Uchwale Budżetowej Powiatu Krakowskiego
na rok 2010 Nr XLI/305/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku
wprowadza się zmiany wynikające z § 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Krzysztof Karczewski

Dziennik Urzędowy
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Poz. 143
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/319/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 13 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady: Krzysztof Karczewski
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Poz. 143

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/319/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 13 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady: Krzysztof Karczewski
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Poz. 143
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XLII/319/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 13 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady: Krzysztof Karczewski

Dziennik Urzędowy
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Poz. 143
Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XLII/319/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 13 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady: Krzysztof Karczewski
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/319/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 13 stycznia 2010 r.

143

Poz. 143
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Poz. 143

Przewodniczący Rady: Krzysztof Karczewski

Dziennik Urzędowy
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Poz. 144,145

144
144

UCHWAŁA NR 353/XXXV/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Nowosądeckiego.
"2. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako jego PrzeNa podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
wodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w licz1998r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r.
bie 2 osób."
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Nowosądeckiego przyjętego Uchwałą Nr 12/III/98 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 listopada 1998r., /tekst jednolity przyjęty
Uchwałą Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego /tj. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 14. poz.300
z 2002r.z poźn. zm./, w §52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisław Wanatowicz

144

145
145

UCHWAŁA NR XXXVI/388/2009
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmieniająca budżet Gminy Biecz na 2009 rok i Uchwałę Budżetową na 2009 rok
7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8a, który
Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d)
otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminuchwały.
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z zm.) oraz
art. 24 ust.11, art. 165, art. 184, art.188 ust.2, art. 195
ust.2, art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z zm.)
– Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2009 rok
Nr XXII/240/2008 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia
30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
1.873.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę
1.983.841 zł tj. do kwoty 2.402.159.
4. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.983.841 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1)
2)
3)
4)
5)

Dochody budżetu 37.585.900,32 zł
Wydatki budżetu 39.988.059,32 zł
Deficyt budżet 2.402.159,00 zł
Przychody budżetu 5.202.596,00 zł
Rozchody budżetu 2.800.437,00 zł

6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.

8. Ustala się kwotę dotacji celowej na sfinansowanie zakupu sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu w wysokości 51.000 zł.
9. § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się roczne limity dla:
1)

zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.000.000 zł,
2)
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 2.199.563 zł,
3)
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2.800.437 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieczu.
Przewodniczący Rady:
Jan Roman
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Poz. 145
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/388/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
Dział
600

630

700

750

756

758

801

900

921

Treść
Transport i łączność
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Turystyka
w tym:
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje rozwojowe
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z usług
Dochody majątkowe
w tym:
- wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Administracja publiczna
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z różnych opłat
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Różne rozliczenia
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin
- środki na uzupełnienie dochodów gmin
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z usług
- wpływy z różnych dochodów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe
w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia
900,00 zł

Zmniejszenia

900,00 zł
900,00 zł
157 902,00 zł
157 902,00 zł

4 951,00 zł

157 902,00 zł
35 314,00 zł

4 951,00 zł

35 314,00 zł
16 314,00 zł

19 000,00 zł
4 951,00 zł
4 951,00 zł
2 200,00 zł
2 200,00 zł
2 200,00 zł
305 521,00 zł

58 000 zł

305 521,00 zł

58 000 zł

190 000,00 zł
76 400,00 zł
3 500,00 zł
30 000,00 zł
2 000,00 zł
20 000,00 zł
38 000,00 zł
3 621,00 zł
84 522,00 zł
84 522,00 zł
62 124,00 zł
22 398,00 zł
7 024,00 zł
6 000,00 zł

62 124,00 zł
62 124,00 zł

6 000,00 zł
1 024,00 zł
62 124,00 zł
18 200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
18 000,00 zł
18 000,00 zł
22,00 zł
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Dochody bieżące
w tym:
- pozostałe odsetki

22,00 zł
22,00 zł
423 340,00 zł

RAZEM

313 340,00 zł

Przewodniczący Rady:
Jan Roman
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/388/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
Dział
010

Rozdział

01022

600
60017
60078
630
63095

700
70005
750
75023

75095

757
75702

801
80101

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
Wydatki bieżące
Transport i łączność
w tym:
Drogi wewnetrzne
Wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
Turystyka
w tym:
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym
- Małopolski System Informacji Turystycznej – adaptacja pomieszczeń
piwnic Ratusza dla Punktu Informacji Turystycznej w Bieczu
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki majątkowe
w tym:
- zintegrowane oprogramowanie dla administracji wraz z serwerem
i oprogramowaniem serwera
- realizacja projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Małopolsce"
- wkład własny
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
w tym:
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
gmin Ziemi Gorlickiej
- wpłata składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na realizację
programu pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie gmin Ziemi Gorlickiej”
Obsługa długu publicznego
w tym:
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
- obsługa długu
Oświata i wychowanie
w tym:
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
w tym:
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu

Zwiększenia

Zmniejszenia
7 000,00 zł
7 000,00 zł

7 000,00 zł
23 000,00 zł
12 000,00 zł
12 000,00 zł
11 000,00 zł
11 000,00 zł
190 544,00 zł
17 500,00 zł
17 500,00 zł
173 044,00 zł
173 044,00 zł
19 000,00 zł

16 000,00 zł

19 000,00 zł
19 000,00 zł
131 524,00 zł
13 500,00 zł
13 500,00 zł
11 800,00 zł
1 700,00 zł

16 000,00 zł
16 000,00 zł

118 024,00 zł
118 024,00 zł
118 024,00 zł

16 000,00 zł

150 000,00 zł
150 000,00 zł
150 000,00 zł

6 000,00 zł

150 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
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Przedszkola
Wydatki bieżące
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
w tym:
- porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy –
budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Biecz, budowa kanalizacji
sanitarnej w m.: Binarowa, Korczyna, Strzeszyn oraz poprawa stanu
zaopatrzenia w wodę miasta Biecz
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące
Zakłady gospodarki komunalnej
Wydatki majątkowe
w tym
- dotacja na zakup sprzętu
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
RAZEM

Poz. 145
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
51 000,00 zł

1 325 773,00 zł
1 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł

313 456,00 zł
313 456,00 zł
51 000,00 zł
51 000,00 zł
51 000,00 zł

73 000,00 zł

12 317,00 zł
12 317,00 zł
1 946 841,00 zł

Przewodniczący Rady:
Jan Roman
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/388/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY BIECZ NA 2009 ROK
§
952

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Zmniejszenie
1 983 841,00 zł

Przewodniczący Rady:
Jan Roman
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Województwa Małopolskiego Nr 25

– 787 –

Poz. 145
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/388/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 788 –

Poz. 145

Przewodniczący Rady:
Jan Roman

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 789 –

Poz. 145
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/388/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Limity wydatków wg źródła finansowania

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 790 –

Poz. 145

145

Przewodniczący Rady:
Jan Roman

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 791 –

Poz. 146

146
146

UCHWAŁA NR XXXI/285/09
RADY GMINY GORLICE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.
§ 4. Budżet gminy na rok 2009 po wprowadzonych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marzmianach
stanowi:
ca 2008 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. Nr 142
poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ Rada Gminy Gorlice
1)
Dochody – 40.875.643,56 zł,
uchwala, co następuje:
2)
Wydatki - 47.325.554,56 zł,
3)
Deficyt - 6.449.911,00 zł,
§ 1. 1. Zmienia wysokość planowanych dochodów
4)
Przychody - 7.255.013,00 zł,
budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
5)
Rozchody - 805.102,00 zł.
a) zmniejszenie stanowi kwotę 4.300 zł,
§ 5. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy.
b) zwiększenie stanowi kwotę 36.500 zł,
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zmienia wysokość planowanych wydatków,
i
podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojebudżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wództwa Małopolskiego.
a) zmniejszenie stanowi kwotę 4.300 zł,
2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańcom
b) zwiększenie stanowi kwotę 36.500 zł.
gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie
§ 2. Zmienia przeznaczenie wydatków w budżecie
gminy i sołectwach.
gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz zmienia wysokość środków planowanych na finansowanie inwestycji
Przewodniczący Rady Gminy:
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Aleksander Kalisz
§ 3. Zmienia limity dla wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne i przyjmuje je zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 792 –

Poz. 146
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/285/09
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dz.

Rozdz.

§

758
75802

2750
801
80110

2700

2707

852
85228

0830

Nazwa
Różne rozliczenia
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
- dochody bieżące
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Oświata i wychowanie
Gimnazja
w tym:
- dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze
w tym:
- dochody bieżące
Wpływy z usług
Razem

DOCHODY
Zmniejszenie
-

Zwiększenie
26.020
26.020

4.300
4.300

26.020
1.500
1.500

4.300

-

-

1.500

-

8.980
8.980

4.300

8.980
36.500

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/285/09
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dz.

Rozdz.

801
80110

852
85219

853
85324

Nazwa
Oświata i wychowanie
Gimnazja
w tym:
- wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
- wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w tym:
- wydatki majątkowe
Razem

WYDATKI / w złotych /
Zmniejszenie Zwiększenie
4.300
1.500
4.300
1.500
4.300
-

1.500
30.000
30.000

-

30.000
5.000
5.000

4.300

5.000
36.500

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 793 –

Poz. 146
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/285/09
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dz.

Rozdz.

010
01010

801
80101

WYDATKI / w złotych /
Zmniejszenie Zwiększenie
200.000
200.000
-

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnawsi
w tym:
- wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
- wydatki majątkowe
Razem

200.000
-

200.000
200.000

200.000

200.000
200.000

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/285/09
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
I. Zadania inwestycyjne - zwiększenie./ w złotych /
Dz.

Rozdz.

801
80101

853
85324

Nazwa

Zwiększenie ogółem

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1. Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Stróżówce

200.000
200.000

w tym:
Środki własne
200.000
200.000

200.000

200.000

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w tym:
1. Zakup samochodu dla WTZ Dominikowice
Razem:

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
205.000

5.000
205.000

Zmniejszenie ogółem

II. Zadania inwestycyjne - zmniejszenie. / w złotych /
Dz.

Rozdz.

010
01010

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

200.000
200.000

w tym:
Środki własne
200.000
200.000

1. Budowa kanalizacji w Stróżówce
Razem:

200.000
200.000

200.000
200.000

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 794 –

Poz. 146
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXI/285/09
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Lp.

Program – jego cel i zadania

1
2
Bielanka
1.
Remont Domu Pracy Twórczej w Bielance – budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne
Bystra
1.
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Bystrej
Klęczany
1.
Budowa parkingu wraz z dojazdem
i placem manewrowym w centrum wsi
Klęczany
Kobylanka
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylance i Dominikowicach„Brzezina”
2.
Budowa wodociągu wiejskiego w Kobylance
Budowa drogi powiatowej nr 1480 K
Rozdziele-Lipinki-Libusza OgniwoKobylanka, przebudowa drogi 1484 K
Biecz-Korczyna-Libusza-Kobylanka oraz
przebudowa drogi powiatowej nr 1486 K
Gorlice (ul.Zakole)-Dominikowice
Kwiatonowice
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kwiatonowicach – etap I

Jednostka
organizacyjna realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe
/w złotych /

Wysokość
wydatków
w roku 2009
/ w złotych /
6

Wysokość
wydatków
w roku
2010

Wysokość
wydatków
w roku
2011

3

4

5

7

8

Ośrodek
Kultury
Gminy Gorlice

2010

446.847

Urząd Gminy
Gorlice

2009 –
2011

2.894.839

31.000 (studium wykonalności)

1.431.920

1.431.919

Urząd Gminy
Gorlice

2009 –
2011

161.830

1.830

20.000

140.000

Urząd Gminy
Gorlice
Urząd Gminy
Gorlice

2009 –
2010
2009 –
2013

1.125.000
3.500.000

231.800
(projekt)

1.000.000

Urząd Gminy
Gorlice

2009-2010

269.664

69.664

200.000

Urząd Gminy
Gorlice

2009 –
2012

2.100.000

109.800
(projekt)

66.000

Urząd Gminy
Gorlice

2009 –
2010

41.785

41.785

Urząd Gminy
Gorlice
Urząd Gminy
Gorlice

2010 –
2013
2010 –
2011

500.000

20.000

2.200.000

1.000.000

1.200.000

Urząd Gminy
Gorlice

2009 –
2013

7.539.000

775.400

1.738.653

1.000.000

Oświatowy
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny

2009 –
2011

2.109.535

393.000

1.013.000

703.535

Urząd Gminy
Gorlice

2009 –
2011

500.000

Urząd Gminy
Gorlice

2010 –
2011

12.247.620

Urząd Gminy
Gorlice

2009 –
2013

8.000.000

Urząd Gminy
Gorlice

2010 –
2011

200.000

446.847

1.125.000
2.000.000

3.

2.

Budowa punktu widokowego i urządzenie parku wiejskiego przy ogrodzie
dworskim w Kwiatonowicach
Ropica Polska
1.
Remont budynku wiejskiego w Ropicy
Polskiej
2.
Budowa wodociągu i kanalizacji Magdalena
Stróżówka
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej Glinik
Górny – Stróżówka w tym:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stróżówka – etap V”
2
Budowa sali sportowej przy Zespole
Szkół

Szymbark
1.
Budowa wodociągu w Szymbarku
2.

Poprawa warunków życia mieszkańców
poprzez rozwój infrastruktury wodnościekowej we wsiach Dominikowice i
Szymbark
Zagórzany
1.
Budowa budynku wiejskiego w Zagórzanach
2.

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej
część VIII

SUMA

43.836.120

35.500

464.500
7.507.690

76.250

4.739.930

1.000.000
100.000

1.724.244

1.000.000

15.710.895

100.000
13.779.884

146

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 795 –

Poz. 147

147
147

UCHWAŁA NR XXXI/286/09
RADY GMINY GORLICE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
Gorlice.
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Gorlice uchwala, co nastepuje:
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2009 oraz ostateczny
termin ich realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2009 przedstawia załącznik Nr 2.

2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańcom
gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach.
Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/286/09
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
Lp.
1.

Nazwa zadania
Budowa oświetlenia ulicznego w Szymbarku - etap II
Razem:

Kwota w złotych
289.174,22

Ostateczny termin dokonania wydatku
30 styczeń 2010 rok

289.174,22

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/286/09
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
Dz.

Rozdz.

§

900
90015
6050
6058

6059

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Razem:

Kwota
w złotych
289.174,22
289.174,22
6.100,00
174.021,03

109.053,19

289.174,22

147

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksander Kalisz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 796 –

Poz. 148

148
148

UCHWAŁA NR XXXV/261/2009
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2009
§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi : - Dochody
art.18 ust.2 pkt.4,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
:
23.372.293,80
zł -Wydatki : 25.057.443,80 zł - Przychody
o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 roku Nr 142
:
2.456.150,00
zł
- Rozchody : 771.000,00 zł
poz. 1591 z późn.zm./ oraz art.165,184 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/tekst jednolity Dz.U z 2005 roku Nr 249, poz.2104.
z późn.zm./
§ 1. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę :
230.000,00 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamionka Wielka
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2.
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę :
230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Witek
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/261/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI
Dział
600
757
-

Rozdział
60016
75702

§
-

801
921
-

80101
80110
80114
92109
-

-

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne w tym :
-wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego w tym :
-wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym :
-wydatki bieżące z tego :
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja w tym :
-wydatki bieżące z tego :
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
-wydatki majątkowe
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:
-wydatki bieżące z tego
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w tym:
wydatki majątkowe
Razem:

Zwiększenia
170.000,00
170.000,00
170.000,00
-

Zmniejszenia
30.000,00
30.000,00

60.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
230.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
230.000,00

148

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Witek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25

– 797 –

Poz. 149,150

149
149

UCHWAŁA NR XXXV/322/2009
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 18 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009 r.
4)
W rozdziale V Godziny ponadwymiarowe, goNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 i art. 41
dziny doraźnych zastępstw:
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 30
ust. 6, ust. 6a, ust.10, ust.10a, art. 54 ust. 3 i ust. 7
w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 91d pkt 1 Ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska
w Kętach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/223/2009 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Kęty na 2009 r.:
1)

a) w § 6 ust. 1 skreśla się wyrazy „jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku”,
b) w § 6 ust. 2 skreśla się wyrazy „jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku”,
c) w § 6 skreśla się ust. 4, a kolejne ustępy
otrzymują oznaczenie 4-9,
d) w § 6 ust. 10 skreśla się wyrazy „faktycznie”
oraz „i jest wypłacane z dołu”;
5)

W rozdziale II Dodatek motywacyjny:

w § 12 skreśla się ust. 2.

a) w § 2 skreśla się ust.1,
b) w § 2 w ust. 2 skreśla się zdanie „Prawo do
dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi
stażyście”,
c) w § 2 skreśla się ust. 5 i ust. 8;
2)

6)

W rozdziale IX Postanowienia końcowe skreśla
się § 14, a kolejny § otrzymuje oznaczenie 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.

W rozdziale III Dodatek funkcyjny:
a) w § 3 skreśla się ust. 4, ust. 5 i ust. 9,
b) w § 4 skreśla się ust. 3;

3)

W rozdziale VIII Inne postanowienia

W rozdziale IV Dodatki za warunku pracy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach:
Józef Skudlarski

w § 5 skreśla się wszystkie wyrazy „efektywnie”;
149

150
150

UCHWAŁA NR XXXV/324/2009
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2009
-zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą
83.776.819,33 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada
Miejska w Kętach uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale budzetowej Gminy Kęty na rok
2009 wprowadza sią następujące zmiany:
1)

W planie dochodów budżetu gminy:
a) zwiększa się dochody o kwotę 847.992 zł,
b) zmniejsza się dochody o kwotę 1.176.906,46 zł,
-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
c) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą
74.372.534,33 zł,
2)
W planie wydatków budżetu gminy:
a) zwiększa się wydatki o kwotę 110.950 zł,
b) zmniejsza się wydatki o kwotę 439.864,46 zł

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok
2009 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza
się zmiany wynikające z załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach:
Józef Skudlarski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/324/2009
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2009 r.

Załącznik 1
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 19.12.2008 r. „Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2009” wprowadza się zmiany:
DOCHODY

Dz.

TREŚĆ

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne krajowe

Zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia
61.000

- dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

756

334,46

- dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

334,46
334,46

Drogi publiczne gminne

61.000

- dochody bieżące
- wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2008 r.

61.000
61.000

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

852

600.000

1.087.192

600.000
600.000
600.000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.087.192

- dochody bieżące
- podatek dochodowy od osób fizycznych

1.087.192
1.087.192

RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa

801

45.380
45.380

Drogi publiczne wojewódzkie

- dochodybieżące
- podatek od czynności cywilnoprawnych

758

45.714,46
45.380

139.192
49.017
49.017
49.017

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

90.175

- dochody bieżące
-środki na uzupełnienie dochodów gmin

90.175
90.175

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

44.000
40.000

- dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

40.000
40.000

Przedszkola

4.000

- dochody bieżące
- wpływy z usług
- za żywienie

4.000
4.000
4.000

POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

27.800

- dochody bieżące

27.800

27.800
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- wpływy z różnych dochodów
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami

6.800
21.000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami

20.000
20.000

- dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

20.000
20.000

RAZEM

847.992

1.176.906,46

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach:
Józef Skudlarski
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/324/2009
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 2
W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 19.12.2008 r. „Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2009” wprowadza się zmiany:
WYDATKI

Dz.

Rozdz

TREŚĆ

60011

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne krajowe

600

Zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia
45.714,46
45.380

- wydatki majątkowe
budowa ciągu pieczo-rowerowego przy ul. Kościuszki
w Kętach

60013

700
70005

45.380
45.380

Drogi publiczne wojewódzkie

334,46

- wydatki majątkowe
- budowa chodnika przy drodze Nr 948 w Łękach– kontynuacja w ramach
inicjatyw samorządowych

334,46
334,46

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

61.000
61.000

- wydatki bieżące
- wykupy gruntów wydzielonych pod drogi gminne
- wydatki majątkowe
- rozbudowa budynku przy ul. Świętokrzyskiej 49

61.000
61.000
188.000
188.000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801
80101

80104

80110

852
85212

854
85401

188.000
188.000

Szkoły podstawowe

46.150
40.470

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- budowa sali gimnastycznej w Bielanach

470
40.000
40.000

Przedszkola

4.000

- wydatki bieżące
- wydatki na żywienie

4.000
4.000

Gimnazja

1.680

- wydatki bieżące

1.680

POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimenta-cyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

27.800

- wydatki bieżące
- wynagrodzenia z pochodnymi

27.800
27.800

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne

27.800

2.150
2.150
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- wydatki bieżące
- wynagrodzenia z pochodnymi

900

2.150
2.150

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001

20.000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki majątkowe
- opracowanie PBiW na budowę systemu kanalizacji
sanitarnej w Bulowicach wraz z pozwoleniem na budowę

90002

160.000
160.000
160.000
160.000

Gospodarka odpadami

20.000

- wydatki bieżące
- usuwanie azbestu

20.000
20.000

RAZEM

110.950

439.864,46

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach:
Józef Skudlarski
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UCHWAŁA NR XLVII/223/2009
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:
Działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit.e ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
1. dochody w wysokości - 23.847.292,37 zł
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmia2. wydatki w wysokości - 25.905.517,37 zł
nami), art. 165, 166, 167 ust.2 pkt.3, 175, 176,184 ustawy
3. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
2.925.210 zł, a planowane rozchody kwotę w wysokości
(Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r. z późniejszymi zmia866.985 zł.
nami) – Rada Gminy Lubień uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 109.535 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 109.535 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/223/2009
Rady Gminy Lubień
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2009.
Dział

Rozdział

§

Nazwa

2750

Różne rozliczenia
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin
R a z e m:

758
75802

Zmniejszenie
w zł.

Zwiększenie
w zł
109.535
109.535
109.535

Zmiany w planie dochodów powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 109.535 zł.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/223/2009
Rady Gminy Lubień
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie w y d a t k ó w budżetu gminy na rok 2009.
Dział

Rozdział

600
60016
60095
700

70005

750
75023
75075
852

85212

900
90001
90015
926

92601

Zmniejszenia
w zł.

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące – remont dróg
Pozostała działalność – wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urząd Gminy – wydatki bieżące
Promocja jednostki samorządu terytorialnego –wydatki bieżące
Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące - wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe – wydatki majątkowe –
(realizacja inwestycji – budowa boiska w Lubniu)
R a z e m:

Zwiększenia
w zł.
26.000
20.000
6.000
7.000
10.300
10.000
300
3.908
24.300
300
24.000
38.027
109.535

Zmiany w planie wydatków powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 109.535 zł.
151

Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk
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UCHWAŁA NR XXXIX/578/2009
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/508/2009 z dnia
27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru
i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
§ 2. W załączniku do w/w uchwały wprowadza się
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust l ustawy
następujące
zmiany:
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19
1)
dopisuje się Lp. 9, który otrzymuje brzmienie:
pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
„Inkasent opłaty miejscowej” - Basta Renata, „Adres”
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r.
- Powroźnik 46 B,
Nr 121, poz. 844), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2)
dopisuje się Lp. 10, który otrzymuje brzmienie:
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
„Inkasent opłaty miejscowej” - Radzik Krystyna, „Adinnych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449
res” - Powroźnik 191.
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/352/2008 Rady Miasta
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 listopada
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Małopoldnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojeskiego Nr 837, poz. 6198) Rada Miasta i Gminy Uzdrowództwa Małopolskiego i ma zastosowanie w zakresie
wiskowej Muszyna uchwala, co następuje:
opłat należnych w 2010 r.
§ 1. W uchwale Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/508/2009 z dnia 27 października
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty
Przewodniczący Rady:
miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatnoStanisław Sułkowski
ści oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze
inkasa w § 2 skreśla się treść oznaczoną jako ustęp 4.
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UCHWAŁA NR LII/286/09
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Zator.
rze z dnia 23 kwietnia 2009r.w sprawie regulaminu
Działając na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 54 ust. 3
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
i 7, art. 91d ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składpoz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia
niki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkanio2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynawego w placówkach oświatowych prowadzonych przez
gradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunGminę Zator oraz Uchwała Nr XLVI/263/09 Rady Miejków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadskiej w Zatorze z dnia 24 września 2009r. w sprawie
niczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
zmiany Uchwały Nr XL/237/09 Rady Miejskiej w Zatorze
pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 ze. zm.) oraz art. 18 ust. 2
z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określapkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawagminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
nia
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyj1591 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze
nego
i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
związkami zawodowymi Rada Miejska w Zatorze uchwawynagrodzenia,
a także wysokość oraz szczegółowe
la, co następuje:
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkanio§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość
wego w placówkach oświatowych prowadzonych przez
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
Gminę Zator .
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
Zatora.
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placów§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
kach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
stanowiący Załącznik do Uchwały.
w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
§ 2. Z dniem obowiązywania niniejszej uchwały tracą moc: Uchwała Nr XL /237/ 09 Rady Miejskiej w Zato-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze:
Stanisław Orlicki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/286/09
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 15 grudnia 2009 r.

4. Klasie – rozumie się przez to także oddział
lub grupę,

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego
w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Zator.

6. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin – rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3
lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu
jest mowa o: 1. Szkole – rozumie się przez to: przedszkole, szkołę, placówkę lub zespół szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Zator,
2. Dyrektorze lub wicedyrektorze – rozumie się
przez to: dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt. 1,
3. Roku szkolnym – rozumie się przez to okres
pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia
31 sierpnia roku następnego,

5. Uczniu – rozumie się przez to także wychowanka,

§ 2. 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli
określa rozporządzenie 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005r. Nr 22 poz. 181 ze zmianami).
2. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w danym roku, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.
3. Liczba nauczycieli przyjęta do obliczeń jest
sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia
osób w niepełnym wymiarze zajęć.
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4. Zwiększa się wysokość minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego,
studium wychowania przedszkolnego oraz studium
nauczania początkowego do wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianych
dla nauczycieli posiadających poziom wykształcenia
określony w rubryce nr 3 załącznika do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązującego w danym roku . Zwiększenie stosuje się odpowiednio do stawek przewidzianych dla
poszczególnych stopni awansu zawodowego tych
nauczycieli
§ 3. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1)
2)
3)
4)

dodatku motywacyjnego,
dodatku funkcyjnego,
dodatku za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
5)
dodatku mieszkaniowego,
6)
dodatku za wysługę lat.
Rozdział 2
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektora danej szkoły stanowi procentową kwotę planowanych środków finansowych na wynagrodzenia
zasadnicze tych nauczycieli i dyrektorów, ustaloną
w budżecie gminy na każdy rok kalendarzowy.
§ 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1. Uzyskiwanie szczególnych
osiągnięć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a w szczególności:
1)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, wysokich osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów,
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach
przedmiotowych, itp.;
2)
zdobywanie i doskonalenie umiejętności
rozwiązywania problemów uczniów we współpracy
z ich rodzicami;
3)
pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących pomocy
i szczególnej opieki lub wsparcia wychowawczego.
2. Wysoka jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzoną funkcją lub stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zajęciem lub zadaniem,
a w szczególności:
1)

systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do wykonywania przydzielonych obowiązków
2)
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
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3)
4)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
kreatywność i podejmowanie inicjatyw na
rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów, szkoły
oraz na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych;
5)
wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;
6)
rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
7)
przestrzeganie obowiązującego porządku
pracy, w szczególności czasu zajęć.
3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych
szkoły, a w szczególności:
1)

aktywny udział w organizowaniu oraz przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych;
2)
współudział w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach, zawodach, itp.;
3)
opiekowanie się samorządem uczniowskim
i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
w szkole;
4)
prowadzenie zajęć i lekcji koleżeńskich oraz
przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5)
organizację zająć wyjazdowych z uczniami tzw. „zielonych szkół;
6)
inicjowanie i stałe prowadzenie nieodpłatnie
zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań itp.;
7)
aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły;
8)
udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
4. Ocena pracy nauczyciela, a w szczególności
uzyskanie oceny wyróżniającej.
5. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator jest:
1)

umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły (przedszkola):
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu
o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na
cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
2)
sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość
realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
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f) podejmowanie innych działań mających na celu
promowanie szkoły,
3)
wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły (przedszkola):
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe,
artystyczne w skali regionu, województwa, kraju;
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie
programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych;
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez
rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań
profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom
społecznym;
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi
samorządności i przedsiębiorczości uczniów;
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział
w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi;
f) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim.
§ 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest
na czas określony tj. nie dłuższy niż 4 miesiące.
2.
Dodatek motywacyjny przyznaje się
uwzględniając poziom spełnienia warunków określonych niniejszym regulaminem i nie może być on wyższy niż 20% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela i 40% wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora, któremu przyznaje się dodatek.
3. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje - w ramach posiadanych na ten cel środków
budżetowych, dyrektor placówki oświatowej, biorąc
pod uwagę kryteria określone w § 5, dzieląc środki,
o których mowa w § 4 pkt 2 odpowiednio:
1)

30% planowanych środków finansowych –
w stosunku rocznym, przeznacza się dla nauczycieli
realizujących w największym stopniu kryteria,
o których mowa w § 5 i wypłaca w wysokości 11%20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu przyznaje się dodatek;
2)
35% planowanych środków finansowych –
w stosunku rocznym, przeznacza się dla nauczycieli
realizujących w mniejszym stopniu kryteria, o których mowa w § 5 i wypłaca w wysokości 6%-10%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu
przyznaje się dodatek;
3)
35% planowanych środków finansowych –
w stosunku rocznym, przeznacza się dla nauczycieli
realizujących w stopniu minimalnym (podstawowym) lub nie spełniających kryteriów, o których
mowa w § 5 i wypłaca w wysokości 0%-5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu przyznaje się dodatek.
4. Dyrektor dokonuje grupowania środków
przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w stosunku rocznym. W przypadkach niemożności wykorzystania posiadanych środków na dodatki
motywacyjne zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3
dyrektor szkoły może zwrócić się do Burmistrza Zatora o wyrażenie zgody na inny ich podział z podaniem
uzasadnienia i celowości zmian. W przypadku odrzucenia wniosku przez Burmistrza Zatora dyrektor wy-
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korzystuje środki zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 3.
5. Dodatek motywacyjny dyrektorowi placówki
oświatowej przyznaje Burmistrz Zatora – w ramach
posiadanych na ten cel środków budżetowych.
6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi: przebywającemu w stanie nieczynnym,
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu bezpłatnego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wychowawczego oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze - w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany
ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia.
7. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Zator
dodatek motywacyjny przyznaje się po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiągniętych wyników
pracy, nie wcześniej niż 4 miesiące od dnia zatrudnienia z wyjątkiem nauczycieli przeniesionych służbowo na podstawie art. 18 Karty nauczyciela skierowanych w oparciu o art. 19 Karty nauczyciela lub
uzupełniających pensum zgodnie z art. 22 Karty nauczyciela.
8. Nie przyznaje się dodatku motywacyjnego
nauczycielom, którzy otrzymali kary porządkowe
i dyscyplinarne przewidziane przepisami Kodeksu
Pracy i Karty nauczyciela przez czas obowiązywania
kary do czasu jej zatarcia
9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor każdej szkoły odrębnie.
§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny może być wstrzymany lub
cofnięty przez organ przyznający ten dodatek.
2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
DODATEK FUNKCYJNY
§ 8. Do uzyskania dodatku funkcyjnego są
uprawnieni nauczyciele, którym powierzono: 1. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
2. Wychowawstwo klasy (oddziału);
3. Sprawowanie funkcji opiekuna stażu
§ 9. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska określone w §8, przysługują dodatki funkcyjne w następujących wysokościach:
1)
2)

Dyrektorowi szkoły - do 2.500,00 zł (brutto);
Wicedyrektorowi szkoły - do 1.000,00 zł (brutto);

3)

Nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły – do
500 zł (brutto);
4)
Wychowawcy klasy:
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a) w klasach, oddziałach do 20 uczniów - 60,00 zł
(brutto);
b) w klasach, oddziałach 21 uczniów i więcej - 65,00 zł
(brutto).
5)
Opiekunowi stażu - 45,00 zł (brutto).

jącego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Dodatki, o których mowa w pkt 1 ppkt 4
i ppkt 5 wypłacane są nauczycielom w miesiącach,
w których odbywają się zajęcia dydaktycznowychowawcze tj. w okresie od miesiąca września do
miesiąca czerwca – włącznie. W przypadku nauczycieli wychowawców klas maturalnych dodatek za wychowawstwo wypłacany jest do zakończenia pełnienia funkcji wychowawcy klasy maturalnej oraz obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje wychowawcom klas szkolnych oraz oddziałów przedszkolnych.

2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków
pracy stanowiących podstawę do przyznania z tego
tytułu dodatku, stanowią przepisy 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 wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz. 181 ze
zmianami).

4. W przypadku łączenia zajęć w klasach,
w których łącznie kształci się nie więcej niż 15
uczniów dodatek za wychowawstwo przysługuje
jednemu nauczycielowi.
5. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje tylko jeden dodatek
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułu do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje tylko dodatek
najwyższy.
§ 10. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach określonych w § 9, ustala:
1)

dyrektorowi szkoły i doradcy metodycznemu
- Burmistrz Zatora;
2)
pozostałym nauczycielom uprawnionym dyrektor szkoły.
2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 9,
przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:
1)

poziom i jakość realizacji zadań oświatowych,
w tym uzyskiwanych wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
2)
liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników;
3)
obciążenie obowiązkami wynikające z ich
przydziału, zakres odpowiedzialności;
4)
warunki funkcjonowania i organizacji placówki
4. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują
wszystkie dodatki, z zastrzeżeniem § 9 pkt 5.
§ 11. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub
funkcji, a jeżeli nastąpiło to pierwszego dnia miesiąca
- to od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w czasie:
1)
2)
3)

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
urlopu dla poratowania zdrowia;
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4)
zaprzestania pełnienia obowiązków z innych
powodów - od pierwszego dnia miesiąca następu-

Rozdział 4
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 12. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych
i uciążliwych warunkach przysługują z tego tytułu
dodatki.

§ 13. 1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje za każdą faktycznie przepracowaną
w takich warunkach godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych – z zastrzeżeniem pkt 2
2. Dodatek, o którym mowa w pkt 1 przysługuje w szczególności:
1)

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkole podstawowej
– w wysokości 10% stawki godzinowej tego nauczyciela, za każdą przepracowaną w takim łączeniu
godzinę, o ile w łączeniu realizowane są odrębne
tematy lekcyjne i zajęcia programowo różne dla łączonych klas (oddziałów), a zakres realizowanego
w łączeniu tematu wymaga od nauczyciela dodatkowej pracy;
2)
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 5% stawki godzinowej tego nauczyciela, za
każdą przepracowaną godzinę tych zajęć, o ile nauczyciel nie otrzymuje za tak realizowaną godzinę
odrębnego wynagrodzenia i jest to godzina wliczona do pensum nauczyciela;
3)
nauczycielowi prowadzącemu indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 5% stawki godzinowej tego nauczyciela, za każdą przepracowaną godzinę tych zajęć, o ile nauczyciel nie otrzymuje za
tak realizowaną godzinę odrębnego wynagrodzenia
i jest to godzina wliczona do pensum nauczyciela.
§ 14. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, po
stwierdzeniu nabycia prawa do takiego dodatku,
przyznaje, biorąc pod uwagę stopień trudności oraz
uciążliwości realizowanych zajęć i wykonywanych
prac:
1)
2)

uprawnionym nauczycielom - dyrektor szkoły
dyrektorowi – Burmistrz Zatora.

2. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest
miesięcznie z dołu.
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Rozdział 5
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW
§ 15. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 5,
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych
odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się, w sposób określony w pkt 1.
pod warunkiem, że podczas tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem
nauczania danej klasy i przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych
zajęć.
3. Zapłata za godziny ponadwymiarowe następuje tylko wówczas, gdy rzeczywista liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych
przekracza tygodniowe pensum.
4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 4, ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których
zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
każdy dzień nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
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8. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy lub
zajęć lekcyjnych nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
9. Nauczyciele którzy w dniu wolnym od pracy
realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze - otrzymują za ten dzień inny wolny dzień
lub odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy
obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. Dyrektor
szkoły zobowiązany jest prowadzić rejestr (ewidencję)
realizacji i sposobu rozliczania tych godzin, przez
nauczycieli.
§ 16. 1. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w § 15 przysługuje tylko za godziny faktycznie
przepracowane.
2. Wynagrodzenie, przysługuje również za godziny ponadwymiarowe wynikające z projektu organizacyjnego, których nauczyciel nie mógł zrealizować
ze względu na:
1)

udział w konferencjach i szkoleniach, na które
został oddelegowany przez dyrektora szkoły;
2)
wyjazd na wycieczkę lub udział w organizowanej przez szkołę imprezie, podczas której sprawował opiekę nad uczniami;
3)
wykonywanie innych prac zleconych przez
dyrektora.
3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest zrealizowanie przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
miesięcznie z dołu.
Rozdział 6
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 17. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole prowadzonej przez Gminę Zator
w wymiarze, co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
3. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym
mowa w ust. 1, z prawem do dodatku przysługującym
na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.
§ 18. 1. Wysokość dodatku, o którym mowa
w § 17 uzależniona jest od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1)

4 zł (brutto) - jeżeli rodzina nauczyciela liczy
do 2 osób;
2)
6 zł (brutto) - jeżeli rodzina nauczyciela więcej
niż 2 osoby.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 25
2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi stale
z nim zamieszkującemu, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
określonej w ust. 1. W takim wypadku małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
§ 19. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
§ 20. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie świadczenia pracy, a także w okresach: 1. Nie
świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2. Pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3. Korzystania z urlopu wychowawczego.
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pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22
poz. 181).
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1)

począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca.
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010r.

2. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
i Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych do
tych ustaw.

Rozdział 7
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

3. Zmiana regulaminu może nastąpić w takim
samym trybie, jaki jest wymagany do jego uchwalenia.

§ 21. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na
wniosek nauczyciela - dyrektor, a dyrektorowi - na
jego wniosek – Burmistrz Zatora.

§ 22. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez
nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz rozporządzenie 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 wynagradzania za
153

4. Organem uprawnionym do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu jest Burmistrz Zatora.
5. Zgodnie z art. 30 ust 6a Karty Nauczyciela
Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze:
Stanisław Orlicki
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UCHWAŁA NR XXX/230/10
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Moszczenicy.
-w zakładzie rehabilitacji poprzez świadczenie zaNa podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
biegów rehabilitacyjnych dla chorych w oddziale
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
dziennym i ambulatoryjnych w gabinetach fizjoNr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
terapii,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
-przez
zespół rehabilitacji domowej.”
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Moszczenica uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza zmianę statutu SP ZOZ w Moszczenicy uchwaloną przez Radę Społeczną tego zakładu
w brzmieniu: 1. Do § 7 ust. 1 pkt 1 dopisuje się literę
„u” w brzmieniu: „pielęgniarska domowa opieka długoterminowa”
2. § 7 ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„W zakresie rehabilitacji medycznej:
a) świadczenie usług z zakresu rehabilitacji medycznej:
-w poradni rehabilitacyjnej poprzez udzielanie
porad lekarskich,

3. Załącznik do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy Schemat Organizacyjny SP ZOZ w Moszczenicy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Barbara Warzecha
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/230/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy

Przewodniczący Rady Gminy:
Barbara Warzecha
154
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UCHWAŁA NR KI - 411/1/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 20 stycznia 2010 r.
znak sprawy: KI-43-046/178/09
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXXVIII/1168/09 Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowści wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych,
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
Gmina Miejska Kraków
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.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577; z późn. zm.);
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały nr LXXXVIII/1168/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie
zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 września 2009r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla
szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków – w części obejmującej postanowienia § 1 pkt 2
uchwały.
UZASADNIENIE
Wymieniona w sentencji uchwała nr LXXXVIII/1168/09
Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009r wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu
23 grudnia 2009 r.
Uchwałą tą - w § 1 pkt 2 - ustalono brzmienie § 10
uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia
9 września 2009r w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla
szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, określając przypadki w których wstrzymuje
się przekazywanie dotacji, jak i sposób jej ponownego
uruchomienia.
W ocenie Kolegium, ustanowienie norm, jak w zapisach § 10 uchwały nr LXXX/1057/09 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 2 uchwały nr LXXXVIII/1168/09 wykracza
poza kompetencje rad gmin z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a zarazem koli-

duje z ustawowo przewidzianym prawem do otrzymywania rocznej dotacji, wypłacanej beneficjentom co
miesiąc na zasadach z art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c tej
ustawy. W powyższym osądzie Kolegium Izby opiera się
na poglądach prawnych z wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2009 r.
(sygn. akt: I SA/Kr 1106/08). Zdaniem Sądu: „…rada
powiatu nie ma możliwości wstrzymania wypłat należnych dotacji. Muszą być one realizowane w oparciu
o dotychczasowe, znane organowi i udostępnione przez
placówkę dane o ilości uczniów (wychowanków) lub
dane o planowanej liczbie uczniów wynikające z wniosku o przydzielenie dotacji, składanym do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (art. 90
ust. 2a, 2b, 2d, 3, 3a cyt. ustawy). Jeśli się okaże, że
dotacja została przyznana w nadmiernej wysokości,
gdyż faktyczna ilość uczniów będzie mniejsza niż przyjęta przez organ, to wówczas - jak to podkreślono wyżej podmiot dotowany będzie zobowiązany do jej zwrotu na
podstawie art. 145 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 190 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Przy braku dobrowolnego zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości
dotacji kwestia ta zostanie rozwiązana w formie decyzyjnej (art. 190 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że w takiej sytuacji decyzję w sprawie zwrotu
dotacji wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa). W sytuacji niedopłaty natomiast podmiot dotowany będzie miał roszczenie
o wypłatę dotacji w należnej wysokości.”.
Kolegium Izby w powyższym zakresie po uprzednim
zasygnalizowaniu nieprawidłowości uchwałą z dnia
30 grudnia 2009r nr KI-411/324/09 postanowiło jak
w sentencji.
Wydając niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Izby zapoznało się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Prezydenta Miasta Krakowa pismem
OR-03.0155-3-3/10 z dnia 18 stycznia 2010r.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r Nr 68,
poz. 449 z późn. zm).
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POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tę
należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za po-

Poz. 155,156

średnictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR KI-411/317/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
znak sprawy: KI-43-092/69/09
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/250/09 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze
Gminy Siepraw
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z poźn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXVII/250/09
Rady Gminy Siepraw z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Siepraw.
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 3 grudnia
2009 r.
Badając tę uchwałę Kolegium Izby stwierdziło, co
następuje:
W podstawie prawnej badanej uchwały Rady Gminy
przywołała następujące przepisy:
- art. 2 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym,
- art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
W przepisie § 1 Rada Gminy określiła zakres przedmiotowy uchwały, stanowiąc , iż reguluje ona warunki
i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji
celowych na przedsięwzięcia w zakresie sportu kwalifikowanego.
Przywołany w podstawie prawnej przepis art.2 wyznacza zadania dla administracji rządowej i samorządu
terytorialnego w zakresie organizacji uprawiania sportu
kwalifikowanego. Analiza przepisów art.2 w/w ustawy
prowadzi do wniosku, iż o ile dla administracji rządowej
zadania te określone zostały jako zadania obligatoryjne
(tworzenie warunków organizacyjnych dla rozwoju sportu kwalifikowanego) bądź fakultatywne (udzielanie
wsparcia finansowego) o tyle dla samorządu terytorialnego zadanie polegające na wspieraniu rozwoju sportu

kwalifikowanego określone zostało w sposób fakultatywny. W myśl bowiem przepisu art.2 ust.2 ustawy
jednostki samorządu terytorialnego mogą (lecz nie muszą ) wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu kwalifikowanego, z tym jednak, że ( art.2 ust.3 ustawy) warunki
i tryb owego wsparcia, w tym finansowego, zostaną
określone przez organ stanowiący.
Zgodnie z przepisem art. 2 ust.3 przywołanej w podstawie prawnej ustawy o sporcie kwalifikowanym organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest
uprawniony i zobowiązany zarazem do:
1) określenia warunków wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego, w tym warunków wsparcia finansowego,
2) określenia trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym trybu udzielania wsparcia finansowego.
Zawarta w w/w przepisie delegacja ustawowa wyraźnie wyznacza zakres uprawnień normotwórczych
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ograniczając ten zakres do stanowienia przez ten
organ wyłącznie w sprawie warunków i trybu szeroko
rozumianego wsparcia (pomocy) na rzecz rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym wsparcia finansowego.
W języku polskim „warunek” w liczbie mnogiej
oznacza „okoliczności towarzyszące czemu, sytuację
panującą w jakiejś dziedzinie”, z kolei słowo „tryb”
oznacza „ustalony porządek, zwyczaj załatwiania spraw,
metodę postępowania, sposób, system”.
Przepis art. 2 ust.3 ustawy o sporcie kwalifikowanym
nie zawiera delegacji ustawowej do określenia przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
formy (form) wsparcia finansowego rozwoju sportu
kwalifikowanego. Tym bardziej nie zawiera delegacji do
stanowienia o tym, iż wsparcie to odbywać się będzie
w formie dotacji. Formy wsparcia finansowego zostały
określone przez ustawodawcę w przepisie art. 35 i art.37
ust.1 i 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym .
Uznać zatem należy, iż Rada Gminy Siepraw określając formę wsparcia, na dodatek w postaci dotacji celowej, wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej naruszając w rażący sposób przepis art.2 ust. 2 i 3 ustawy
o sporcie kwalifikowanym.
Wobec faktu, iż Rada Gminy Siepraw nie zajęła stanowiska wobec uchwały Nr KI-411/296/09 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia
16 grudnia 2009 r. wszczynającej postępowanie w spra-
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wie stwierdzenia nieważności wymienionej w sentencji
uchwały w wyznaczonym terminie, Kolegium Izby uznało, iż uchwała dotknięta istotnym naruszeniem prawa
nie może pozostawać w obrocie prawnym i postanowiło
orzec o jej nieważności

scowego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

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 miej-

Rozstrzygnięcie organu nadzorczego dotyczące Gminy
podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z powodu jej niezgodności
z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

POUCZENIE

Przewodniczący Kolegium Izby: Janusz Kot
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZY
z dnia 31 grudnia 2009 r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju zarządzonych na dzień
14 lutego 2010 r.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm1) Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomości, co
następuje:
Z powodu nie zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w wyznaczonym kalendarzem wyborczym terminie, informacji o utworzeniu komitetów
wyborczych uprawnionych do rejestracji list kandydatów na radnych, wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju w okręgu wyborczym Nr 7,

zarządzonych na dzień 14 lutego 2010 r., nie przeprowadza się. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony.
Jednocześnie Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
informuje, że zgodnie z art. 193 ust. 2 i 4 Ordynacji wyborczej, wybory uzupełniające nie będą powtarzane
między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych wyborów,
ponieważ termin ten przypadałby w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji rad.
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu:
Tadeusz Piesowicz
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__________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE
z dnia 26 stycznia 2010 r.
o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczurowej
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8, w związku
z art. 64j oraz art. 193 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zmianami1) podaje się do publicznej
wiadomości, co następuje:
1.

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy
w Szczurowej zarządzonych na dzień 14 marca
2010 r. w okręgu wyborczym nr 9 utworzonym dla
wyboru Rady Gminy w Szczurowej, obejmującym
1 mandat, w ustawowym terminie tj. do dnia
23 stycznia 2010 r. przewidzianym do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego, nie dokonano żadnego
zawiadomienia i nie zarejestrowano żadnego komitetu wyborczego.
W związku z powyższym wyborów uzupełniających
nie przeprowadza się, a mandat w tym okręgu pozostaje nieobsadzony.

2.

Wybory uzupełniające nie zostaną powtórzone
zgodnie z art. 193 ust. 2 między 6 a 9 miesiącem licząc od dnia 14 marca 2010 r. ponieważ termin ten
przypadałby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady, a zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy w okresie tym wyborów się nie przeprowadza.
Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Szczurowej mandat radnego w okręgu wyborczym nr 9 pozostanie nieobsadzony.

3.

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy Szczurowa oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Komisarz Wyborczy w Tarnowie:
Jacek Satko
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__________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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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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Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
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