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Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie sprawie
zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia
3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/615/09
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.
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Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej Gminy Bochnia
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Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na 2010 rok

17104

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

17120
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budżetowej na 2010 rok
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Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
obejmującego wieś Kojszówka w Gminie Maków Podhalański”*

17132

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
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Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie
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ZARZĄDZENIE:
2026

–

Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych i domach pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na
rok 2010.
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Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie Informacji
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLV/735/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej
Uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b i pkt 19 lit. a,
w związku z art. 47 ust. 1 i 3 i art. 58 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; ze zm.),
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego,
zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Odpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości wojewódzkiej osoby prawnej wymaga uzyskania opinii Zarządu”
2. w § 9 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„Nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości
wojewódzkiej osoby prawnej wymaga zgody Zarządu”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Sejmiku Małopolskiego:
Urszula Nowogórska

2018

2019
2019

UCHWAŁA NR XXXII/246/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), art. 211, art. 212
i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157. poz. 1240 ze
zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
24.729,26 zł w tym dochody bieżące o kwotę 18.179,26 zł
jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 358.848,76
zł jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę
334.119,50 zł jako wolne środki na rachunku bankowym
na 31.12.2009 rok
§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami
stanowi
planowany
deficyt
budżetu
w kwocie
3.548.309,50 zł który zostanie pokryty przychodami
z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.

b) z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.916.297,00 zł
§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXIX/213/2009 roku z dnia 29.12.2010 roku –
„Plan wydatków majątkowych” jak załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały
2. Zmienia się załącznik Nr 15 uchwały budżetowej
Nr XXIX/213/2009 z dnia 29.12.2010 roku - „Plan prognozy sfinansowania długu gminy Bochnia” jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
3. Zmienia się załącznik nr.7,,Limit na wieloletnie
programy inwestycyjne ”uchwały nr XXXIX/213/2009
z dn. 29.12.2009 jak załącznik nr.6 do niniejszej uchwały
§ 4. Plan po zmianach wprowadzanych niniejszą
uchwała wynosi:
1. Dochody budżetu 41.811.257,55 zł
2. Wydatki budżetu 45.359.567,05 zł
3. Deficyt budżetu 3.548.309,50 zł
4. Przychody budżetu 6.464.606,50 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
6.464.606,50
zł
i rozchody
budżetu
w kwocie
2.916.297,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały

w tym:

3. Ustala się limit dla zaplanowanych w przychodach budżetu zobowiązań:

- wolne środki z 2009r. 334.119,50 zł

a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 3.548.309,50 zł.

- pożyczki 3.666.844,00 zł
- kredyty 2.463.643,00 zł
5. Rozchody budżetu 2.916.297,00 zł
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Bochnia
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/246/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Plan Dochodów

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

600

60016

0690
750

75023

0750

Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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

Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

0,00

3 320,20

303 320, 20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 320,20

3 320,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
218 200,00

0,00
0,00

3 320,20
1 952,00

3 320,20
220 152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

1 952,00

126 952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 952,00

1 952,00

Plan przed
zmianą
5
bieżące
300 000, 00
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756

75618

0690
801

80101

0690

0750

0960
0970
80114

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
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
Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
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10 760 818, 00 0,00

3 896,74

10 764 714, 74

0,00

0,00

0,00

0,00

307 000,00

0,00

3 896,74

310 896,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
225 300,00

0,00
0,00

3 896,74
3 106,00

3 896,74
228 406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 591,00

2 591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00

44,00

0,00

0,00

2 052,00

2 052,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

195,00

195,00

0,00

0,00

515,00

515,00
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0920
852

85202

0970
85219

0920
900

90003

0830
926

92605

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Domy pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
Ośrodki pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Oczyszczanie miast i wsi
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Kultura fizyczna i sport
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5 850 462, 00

0,00
0,00

515,00
5 829,32

515,00
5 856 291, 32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 403,68

5 403,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 403,68

5 403,68

172 335,00

0,00

425,64

172 760,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425,64

425,64

747 743,52

0,00

75,00

747 818,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
417 500,00

0,00
0,00

75,00
6 550,00

75,00
424 050,00

417 500,00

0,00

0,00

417 500,00

0,00

0,00

6 550,00

6 550,00
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2710

bieżące

majątkowe

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących
razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 550,00

6 550,00

41 157 375,52

0,00

24 729,26

41 182 104,78

0,00

1 728 642,00

1 728 642,00 0,00

majątkowe
629 152,77

0,00

0,00

629 152,77

165 891,00

0,00

0,00

165 891,00

41 786 528,29

0,00

24 729,26

41 811 257,55

0,00

1 894 533,00

1 894 533,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/246/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Plan Wydatków
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Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/246/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy na rok 2010

A.
B.
B1.
B2.
C.
D.
D1.

D2.

DOCHODY
WYDATKI /B1+ B2/
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
DEFICYT /A-B/
FINANSOWANIE /D1-D2/
PRZYCHODY BUDŻETU
pożyczki z WFOSiGW
kredyty
wolne środki z 2009
ROZCHODY BUDZETU
z tego
spłata rat kapitałowych
pożyczki
kredyty

41.811.257,55
45.359.567,05
36.374.834,28
8.984.732,77
3.548.309,50
3.548.309,50
6.464.606,50
3.666.844,00
2.463.643,00
334.119,50
2.916.297,00
2.916.297,00
1.866.297,00
1.050.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXII/246/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wydatki majątkowe
DZIAŁ
600

ROZDZIAŁ
60014
60016

700
70005
750
75023

801
80101

900
90001

TREŚĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Chodnik przy drodze powiatowej Cikowice
Drogi publiczne gminne
Rowerowy Pierścień Solny ,,Salina Cracoviensis "Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (Most wiszący
w Damienicach)
Modernizacja dróg gminnych
Chodnik przy drodze gminnej Łapczyca
Chodnik przy drodze gminnej Siedlec
Zakupy inwestycyjne
Remont drogi Górny Gościniec
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne
OSWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale
gimnastyczną
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Kanalizacja Górnej Raby -IV etap Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka

WARTOŚĆ
1.198.888,77
421.888,77
421.888,77
777. 000.00
24.000,00
458.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
100.000,00
8.000,00
8.000,00
70.000,00
70.000,00
40.000,00
30.000,00
610.000,00
610.000,00
610.000,00
5.942.844,00
5.502.844,00
1.930.000,00
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90015
90095
926
92695
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Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Damienicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeżnicy
Kanalizacja Południe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Pozostała działalność
Odnowa Artystycznej Doliny w Centrum wsi Siedlec
KULTURAFIZYCZNA I SPORT
Pozostała działalność
Budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach
Termomodernizacja Krytej Pływalni

1.018.972,80
2.426.840,00
127.031,20
100.000,00
100.000,00
340.000,00
340.000,00
1.155.000,00
1.155.000,00
1.090.000,00
65.000,00
8.984.732,77

RAZEM

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXII/246/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Plan prognozy sfinansowania długu gminy Bochnia w latach 2010-2014
Lp.

1
I.

II.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
III
3.1
3.2

3.3

WYSZCZEGÓLNIENIE

2
Dochody budżetu
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
f) środków z budżetu Unii Europejskiej
Przychody budżetu
Pożyczki i kredyty
Papiery wartościowe
W tym: Przychody z zadłużenia z pożyczek /
kredytów i papierów wartościowych zaciaganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu Spójności i funduszy
strukturalnych UE
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku biezącym budzetu po rozliczeniu kredytów
i pożyczek na koniec roku
Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem poz. I i II
Wydatki budżetu ogółem:
Wydatki biezace
w tym:
Koszty obsługi długu z tytułu odsetek
i dyskonta od papierów wartościowych
Wydatki
bieżące
z udziałem
środków
z budżetu UE
Wydatki majątkowe

ROK
2010
(X-1)

ROK 2011
(X)

ROK 2012
(X+1)

4

ROK 2013
(X+2)

5

ROK 2014
(X+3)

3
41.811

40.000

39.000

39.800

6
42.000

7

7.422
5.799
430
21.099

8.000
6.030
400
19.870

7.500
5.900
350
20.000

7.550
6.000
200
19.900

6.900
6.200
400
22.000

6.478

5.700

5.250

6.150

6.500

583
6.464
6.130
---

---------

---------

---------

---------

---

---

---

---

---

334

---

---

---

---

48.275
45.360
36.375

40.000
36.704
31.500

39.000
36.000
30.000

39.800
36.900
31.800

42.000
41.100
33.500

250

300

270

200

180

---

---

---

---

---

8.985

8.500

9.000

8.000

8.500
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3.4

IV.
4.1
4.2

4.4
V

5.1
5.2
VI.
6.1

6.2

w tym:
Wydatki inwestycyjne
w tym:
Wydatki majątkowe z udziałem środków
z budżetu UE
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
w tym:
Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków
pochodzących z Funduszu Spójności lub
Funduszy strukturalnych UE
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek /kredytów
Umorzenia
Wykup papierów wartościowych
Ogółem 3.2 +IV
w tym:
Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności UE
Obciążenia budżetuSuma:3.2+3.4+4.1
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
z tytułu kredytów i pożyczek
z tytułu emisji obligacji na 31.12.2009
w tym z tytułu zobowiązań wymagalnych
NA 31.12.2009
Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi
lub Funduszem Spójności
Saldo zadłużenia ( V-5.1)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169
ustawy o finansach publicznych
( 4.4:1_lt;15%)
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170
ustawy o finansach publicznych
( 5.2:1_lt;60%)

– 17101 –
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8.932

8.350

8.800

7.900

8.100

1.410

---

---

---

---

37

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2.916
2.916
157
--3.166

3.296
3.296
157
--3.596

3.304
3.304

3.514
3.514

900
900

--3.574

--3.717

--1.080

---

---

---

---

---

3.203

3.596

3.574

3.714

1.080

11.388

7.718

4.414

900

---

11.171
8.330

7.718
---

4.414
---

900
---

-----

217

---

---

---

---

---

---

---

---

---

11.388

7.718

4.414

900

---

7,66

8,99

9,16

9,42

2,57

27,24

19,3

11,32

2,26

---
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Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 294

– 17102 –

Poz. 2019
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXII/246/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
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2019

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 294

– 17104 –

Poz. 2020

2020
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UCHWAŁA NR XXXVI/228/10
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
212, 237, 258 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r
Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Iwkowej u c h w a l a,
co następuje:
§ 1. Brak treści
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 746.450 zł, w tym:
a) dochody bieżące 546.450 zł
b) dochody majątkowe 200.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 203.680 zł, w tym:
a) dochody bieżące 203.680 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 1.186.582 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 593.582 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 502.400 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.300 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 437.100 zł.
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.524 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
83.658 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.1
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 593.000 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 593.000 zł.
§ 3.
1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 50.000 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 50.000 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 50.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.1
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 200.000 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.
§ 4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę
393.812 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą 3.717.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do
uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków na
rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do
uchwały budżetowej– Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do
uchwały budżetowej– Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku
2010, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do
uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Unii Europejskiej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 9.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Iwkowa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie:
a) wydatków bieżących, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
§ 10. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi:
- plan dochodów 16.046.351 zł
- plan wydatków 19.013.362 zł
- przychody 3.717.011 zł
- rozchody 750.000 zł
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu.
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 294

– 17106 –

Poz. 2020
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia
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Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 3.1
do Uchwały Nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia
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Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 3.2
do Uchwały Nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 4.1
do Uchwały Nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 4.2
do Uchwały Nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami
1) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
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2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2010 roku
Dz. 750 Administracja publiczna
31
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 31
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
31
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.
Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego na 2010 rok

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku 2010
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Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVI/228/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 18 marca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Unii Europejskiej na 2010 rok

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
2020
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UCHWAŁA NR XXXVI/227/10
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy
w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez

podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie w kwocie 40 zł brutto za 1 m³.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Iwkowej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku.
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski

2021

2022
2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/242/10
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz.1240)
Rada Gminy w Iwkowej u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 409.903 zł, w tym:
a) dochody bieżące 402.833 zł
b) dochody majątkowe 7.070 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 173.128 zł, w tym:
a) dochody bieżące 173.128 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 532.207 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 482.207 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 199.223 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.310 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 93.913 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 64.380 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
108.464 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 110.140 zł, z czego:

a) za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 93.619 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.1
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 50.000 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3.2
§ 3.
1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 295.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 295.432 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 295.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.1.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do
uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków na
rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do
uchwały budżetowej– Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do
uchwały budżetowej– Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku
2010, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do
uchwały budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
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§ 8. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi:
- plan dochodów 16.286.126 zł
- plan wydatków 19.253.137 zł
- przychody 3.717.011 zł
- rozchody 750.000 zł
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu www.iwkowa.pl.
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik Nr 3.1
do Uchwały Nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010r

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia
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Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 3.2
do Uchwały Nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010r
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiększenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 4.1
do Uchwały Nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010r
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
gminie ustawami
1) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
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2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2010 roku

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na 2010 rok

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku 2010

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 294

– 17132 –

Poz. 2022,2023
Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVIII/242/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 19 maja 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

2022

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Tomasz Koprowski
2023
2023

UCHWAŁA NR XXXII/364/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Kojszówka
w Gminie Maków Podhalański”
Działając na podstawie przepisów: art. 18 ust. 2
pkt. 5 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) oraz art. 3 ust 1,
art. 4 ust.1, art. 14 ust 1, art,15, art. 20 ust. 1 i art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 10.05.2003,
poz. 717 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Maków Podhalański” uchwalonego uchwałą Nr VI/50/99
z dnia 22 lutego 1999 roku zmienionego uchwałami:
Nr XXX/305/06 z dnia 22.02.2006r. oraz Nr IV/13/07
z dnia 31.01.2007r.
uchwala zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś
Kojszówka w Gminie Maków Podhalański
uchwalonego uchwałą Nr XXII/214/05 Rady
Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 lutego 2005 roku (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 536
poz. 3772 z dnia 28 września 2005r.) z późniejszymi
zmianami,
w zakresie
określonym
w uchwałach:
Nr XVII/180/08
z dnia
27
sierpnia
2008
roku
i Nr XXIII/273/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany w tekście miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego
w wsi Kojszówka w Gminie Maków Podhalański.
DZIAŁ I
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1. Planie Dotychczasowym – rozumie
się przez to „Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wieś Kojszówka
w Gminie Maków Podhalański” uchwalony uchwałą
Nr XXII/214/05 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 28 września 2005 roku z późniejszymi zmianami.
2. Zmianie planu – rozumie się przez to zmiany
w Planie Dotychczasowym wyrażone w postaci niniejszej uchwały.
3. Pojęcia, których znaczenie definiują odrębne,
powszechnie obowiązujące akty prawne i te, które nie
zostały zdefiniowane w Zmianie planu, interpretować
należy zgodnie z ich znaczeniem określonym w tych
aktach, według stanu prawnego obowiązującego w dniu
uchwalenia zmiany planu.
4. Jeżeli w ustaleniach Zmiany planu wskazano
konieczność uwzględnienia określonych aktów prawnych – w przypadku nowelizacji tych aktów bądź wprowadzenia aktów zastępujących dotychczasowe, należy
stosować ich przepisy zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym.
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§ 2. 1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Kojszówka w Gminie Maków Podhalański wyrażona jest
w postaci niniejszej uchwały wraz z załącznikami.
2. W przepisach zawartych w rozdziale I i II Planu
Dotychczasowego wprowadza się zmiany określone w §
3 i 4 niniejszej uchwały.

Poz. 2023

2) W § 6 dodaje się kolejny ustęp 27 o brzmieniu:
"27. Jeżeli w ustaleniach planu przywołano aktualnie obowiązujące akty prawne – w przypadku nowelizacji tych aktów bądź wprowadzenia aktów zamiennych,
należy stosować przepisy zgodnie z obowiązującym
stanem prawnym."

3. Nie wprowadza się zmian w Rysunkach Planu.

§ 4. W przepisach zawartych w Planie Dotychczasowym – Rozdział II wprowadza się następujące zmiany:

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) W § 20 dodaje się kolejny ustęp o brzmieniu:

- dokumenty nie stanowiące ustaleń planu:
Załącznik Nr 1 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu zmiany „Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego” nieuwzględnionych przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego,
Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim o sposobie realizacji oraz
zasady ich finansowania zapisanych w planach inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych Gminy.
DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 3. W przepisach zawartych w Planie Dotychczasowym – Rozdział I wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6 ustęp 24 otrzymuje nowe brzmienie:
"24. Przy opracowaniu zagospodarowania terenów dla obszarów przylegających do terenów linii kolejowych i terenów kolejowych należy uwzględnić wymagania i warunki wynikające z przepisów odrębnych dotyczących transportu kolejowego. Lokalizację budynków
i budowli w odległości mniejszej niż 10m od granicy
obszaru kolejowego lub 20m od skrajnego toru należy
każdorazowo uzgadniać z zarządcą linii i terenów kolejowych."

"8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
usytuowanie obiektu budowlanego, przy drogach: krajowej i gminnych, może być inne niż określone
w przepisach odrębnych wyłącznie za zgodą zarządcy
drogi."
2) § 21 otrzymuje nowe brzmienie:
"§21. Wyznacza się tereny zamknięte w rozumieniu przepisów odrębnych, oznaczone na rysunku planu
symbolami KK."
3) W § 27 w ustępie 4 wykreśla się słowa „i linii kolejowych”, a zatem ustęp otrzymuje brzmienie:
"4. Ustala się minimalne odległości nowej zabudowy mieszkaniowej od dróg:"
Podpunkty od 1) do 5) pozostają bez zmian.
DZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/364/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kojszówka nieuwzględnionych przez Burmistrza
Makowa Podhalańskiego
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Makowa Podhalańskiego stwierdzającym brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kojszówka w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia stwierdza: brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/364/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Makowa Podhalańskiego stwierdzającym brak zamierzeń w zakresie realizacji inwestycji infrastruktury technicznej związanych ze
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kojszówka, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos
2023
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2024

UCHWAŁA NR XLVIII/615/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2010
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 z późn. zm.), art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:

1) zwiększa się prognozowane dochody budżetu miasta
Tarnowa o kwotę 1.607.717zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 1.607.717zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 0zł,
jak w tabeli poniżej:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Tarnowa na rok
2010 wprowadza się następujące zmiany:
w złotych
Dział

1
758

801

Źródła dochodów

2
RÓZNE
ROZLICZENIA
w tym:
- dochody bieżące
subwencja ogólna dla
gminy
w tym:
- część oświatowa
subwencja ogólna dla
powiatu
w tym:
- część oświatowa
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
w tym:
- dochody bieżące
dochody z najmu
i dzierżawy
wpływy z różnych
dochodów

Prognoza
na
2010 rok

3
1 527 519,00

1 527 519,00
353 363,00

353 363,00
1 174 156,00

1 174 156,00
54 898,00

54 898,00
10 500,00
19 900,00

w tym dochody z tytułu:
zadań
z zakresu
administracji
rządowej
i zleconych jst
4

zadań
z zakresu
porozumień
z administracją
rządową
5

porozumień
z jednostkami
samorządu
terytorialnego
6

wydawania
zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
7

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 294

854

921

otrzymane spadki,
zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
w tym:
- dochody bieżące
dochody z najmu
i dzierżawy
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZCTWA NARODOWEGO
w tym:
- dochody bieżące
otrzymane spadki,
zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
OGÓŁEM
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13 900,00

10 598,00

15 300,00

15 300,00
15 300,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

1 607 717,00

2) w § 1 dział 921 oraz dochody majątkowe otrzymuje brzmienie:
w złotych
Dział

1
921

Źródła dochodów

2
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZCTWA
NARODOWEGO
w tym:
- dochody
majątkowe
środki na dofinansowanie inwestycji
pozyskane ze źródeł
zewnętrznych
w tym:
z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

Prognoza na
2010 rok

3
12 902 890,00

zadań
z zakresu administracji
rządowej
i zleconych jst
4

w tym dochody z tytułu:
zadań z zakresu
porozumień
porozumień
z jednostkami
z administracją
samorządu
rządową
terytorialnego
5

12 766 390,00

12 766 390,00

3) zwiększa się wydatki budżetu miasta Tarnowa o kwotę 7.797.698zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 639.704zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 7.157.994zł,
jak w tabeli poniżej:

6
136 500,00

wydawania
zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
7
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w złotych

Dział

1
700

Rozdział

2

70005

756

75647

801
80104

80110

Wyszczególnienie

3
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wydatki majątkowe,
w tym:
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne,
w tym na:
Wykupy
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych
należności budżetowych
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Przedszkola
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
a/ wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
b/ wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe,
w tym:
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne,
w tym na:
Monitoring w budynku
Przedszkola Publicznego nr 12
Gimnazja
Wydatki majątkowe,
w tym:
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne,
w tym na:
Monitoring w budynku
Gimnazjum nr7

Plan na
2010 rok

4
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

7 000 000,00
548 000,00

548 000,00

548 000,00
548 000,00

548 000,00

54 898,00
8 750,00
6 556,00
6 556,00

1 650,00

4 906,00

2 194,00
2 194,00

2 194,00

10 500,00
10 500,00
10 500,00

10 500,00

zadań
z zakresu
administracji
rządowej
i zleconych
jst
5

w tym wydatki związane z realizacją:
zadań
zadań z tytułu
zadań
z zakresu
porozumień
wynikających
porozumień
z jednostkami
GPPRPAIPN
z administracją
samorządu
rządową
terytorialnego
6

7

8
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80120

80123

80130

80146

80195

854
85403

921

92106

Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
b/ wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
Licea profilowane
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
b/ wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
b/ wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
b/ wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
b/ wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki
szkolno - wychowawcze
Wydatki majątkowe,
w tym:
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne,
w tym na:
Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby
Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZCTWA NARODOWEGO
Teatry
Wydatki bieżące,
w tym:

– 17137 –
2 882,00
2 882,00
2 882,00

2 882,00

206,00
206,00
206,00

206,00

412,00
412,00
412,00

412,00

6 000,00

6 000,00
6 000,00

6 000,00

26 148,00
26 148,00
24 498,00

24 498,00

1 650,00
15 300,00
15 300,00

15 300,00
15 300,00

15 300,00

179 500,00

18 000,00
18 000,00
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92116

92195

- dotacje na zadania
bieżące
Biblioteki
Wydatki bieżące,
w tym:
- dotacje na zadania
bieżące
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe,
w tym:
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym
na:
Zakup fortepianów na
potrzeby Zespołu
Szkół Muzycznych
OGÓŁEM

– 17138 –
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18 000,00
31 500,00
31 500,00
31 500,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00

130 000,00

7 797 698,00

4) zmniejsza się wydatki budżetu miasta Tarnowa o kwotę 69.500zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 69.500zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 0zł,
jak w tabeli poniżej:
w złotych
Dział

1
801

Rozdział

2

80132

921

92195

Wyszczególnienie

3
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Szkoły artystyczne
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
b/ wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZCTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
Wydatki bieżące,
w tym:
- wydatki jednostek
budżetowych,
w tym na:
b/ wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań
OGÓŁEM

Plan na
2010 rok

4
20 000,00

zadań
z zakresu
administracji
rządowej
i zleconych
jst
5

w tym wydatki związane z realizacją:
zadań
zadań z tytułu
zadań wyniz zakresu
porozumień
kających
porozumień
z jednostkami
GPPRPAIPN
z administracją
samorządu
rządową
terytorialnego
6
7
8

20 000,00
20 000,00
20 000,00

20 000,00

49 500,00

49 500,00
49 500,00
49 500,00

49 500,00

69 500,00

5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 106.005.279 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.890.000zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 62.560.000zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
41.555.279 zł,”

6) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
132.637.555 zł, w tym:
a) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych – 99.996 zł,
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym – 81.450.000 zł,
c) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych –
51.087.559 zł”,
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7) w § 8:
b) w pkt 2 w tabeli nr 4 wiersz oznaczony lp. 10 otrzymuje brzmienie:
Lp
Nazwa zadania

10

Polsko – Niemiecka Współpraca
Młodzieży

Lp
Nazwa zadania

10

Polsko – Niemiecka Współpraca
Młodzieży

Jednostka

Termin

Koszt

realizująca
program

realiz.

zadania

Plan
wydatków na 2010r.
ogółem
środki
udział

rozp./zak.

ogółem

zewnętrz.

własny

2010-2011

135 015

60 598

46 417

jednostki
oświatowe

Plan
wydatków na 2011r.
ogółem
środki
udział
zewnętrz. własny
28 000

22 000

8) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 754, rozdział 75411, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0zł oraz plan wydatków o kwotę
15.787zł,
- w dziale 801, rozdział 80101, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000zł oraz plan wydatków o kwotę
1.079zł,
- w dziale 801, rozdział 80104, zwiększa się plan dochodów o kwotę 105zł oraz plan wydatków o kwotę
2.855zł,
- w dziale 801, rozdział 80120, zwiększa się plan dochodów o kwotę 319zł oraz plan wydatków o kwotę
18.951zł,
- w dziale 801, rozdział 80130, zwiększa się plan dochodów o kwotę 0zł oraz plan wydatków o kwotę

107 015

poz.

6 000

Plan
wydatków na 2012r.
ogółem
środki
udział
zewnętrz. własny

poz.

0

poz.

0

33.699zł,
- w dziale 801, rozdział 80132, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300zł oraz plan wydatków o kwotę
7.100zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło

2024

2025
2025

UCHWAŁA NR XLVIII/625/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie
Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz
art. 62 ust. 1, 3, 4 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.1 ) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2 ) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2010 r. publiczny zespół o nazwie „Zespół Szkół Ogólnokształcących
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Nr 5” z siedzibą w Tarnowie, ul. Reymonta 30, zwany
dalej Zespołem.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie,
2) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Tarnowie.
§ 3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina
Miasta Tarnowa.
§ 4. Zespołowi nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu.
§ 6. 1. Mienie ruchome i nieruchome Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Tarnowie staje się
z dniem 1 września 2010 r. mieniem Zespołu.
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2. Należności i zobowiązania Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Tarnowie przejmuje w całości
z dniem 1 września 2010 r. Zespół.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

3. Zespół staje się z dniem 1 września 2010 r. pracodawcą dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 i
Gimnazjum Nr 1 w Tarnowie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/625/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

6. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Miasta Tarnowa.

STATUT
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5

§ 4. 1. Zespół zapewnia bazę dydaktyczną i lokalową szkołom wchodzącym w jego skład oraz organizuje ich funkcjonowanie.

W TARNOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Do głównych zadań Zespołu należy:

§ 1. 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie zwany w dalszej
treści statutu Zespołem.
2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu
składa się z nazwy Zespołu i nazwy szkoły.
3. Siedzibą
ul. Reymonta 30.

Zespołu

jest

III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Miasto

Tarnów,

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej, zwana dalej „Szkołą Podstawową”,
2) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego,
zwane dalej „Gimnazjum”.
2. Zadania i formy ich realizacji określają odpowiednio: statut Szkoły Podstawowej i statut Gimnazjum.
3. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie.
4. Pełna nazwa Gimnazjum wchodzącego
w skład Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - Gimnazjum Nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Tarnowie.
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE
§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina
Miasta Tarnowa.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski
Kurator Oświaty.
3. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa
6 lat.
4. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.
5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji
Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

1) tworzenie właściwych warunków, niezbędnych do
zapewnienia uczniom komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
2) tworzenie warunków do nawiązywania pozytywnego
kontaktu
emocjonalnego
nauczyciela
z uczniem,
3) wprowadzenie sposobu dokonywania oceny osiągnięć ucznia i na jego podstawie wytyczanie metod
nauczania.
3. Zespół realizuje cele i zadania określone
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),
w przepisach wydanych na jej podstawie w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danego typu szkoły,
2) umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające
realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie
o systemie oświaty, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów,
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb i wieku,
5) organizuje i prowadzi stałą współpracę z rodzicami
swoich uczniów oraz innymi niezbędnymi organizacjami.
4. Szczegółowe formy realizacji zadań i celów
oraz zasady i formy współdziałania z rodzicami
(prawnymi opiekunami) znajdują się w statutach oraz
innych dokumentach szkół wchodzących w skład
Zespołu.
IV. ORGANY ZESPOŁU
§ 5. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie dyrektorem
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wchodzących
w skład Zespołu,
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2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
3) Rada Rodziców Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1,
5) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 1.
V. KOMPETENCJE ORGANÓW ZESPOŁU
Dyrektor Zespołu
§ 6. Dyrektor Zespołu:
1) kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz,
2) w ramach reprezentacji, o której mowa w pkt 1,
Dyrektor Zespołu jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi, w tym do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz szkół wchodzących
w skład Zespołu do wysokości środków finansowych pozostających w zgodzie z rocznym planem
finansowym,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu,
podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami; w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników,
7) opracowuje arkusz organizacyjny szkół wchodzących w skład Zespołu i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
8) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz nadzór nad mieniem,
9) ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rada Pedagogiczna Zespołu
§ 7. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest
Dyrektor Zespołu.
2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, a zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
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4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie
uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami
prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są
organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane
na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Zespołu,
organu prowadzącego Zespół lub na wniosek co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt
zmian statutu i uchwala jego zmiany.
8. Rada Pedagogiczna deleguje przedstawiciela
do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
Zespołu. Może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora Zespołu. Organ uprawniony do odwołania jest
obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku w ciągu 14 dni od
otrzymania wniosku.
9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
Rada Rodziców
§ 8. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, będąca
reprezentantem rodziców wszystkich uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Rada Rodziców w szczególności:
1) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Zespołu,
2) udziela pomocy Samorządom Uczniowskim,
3) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkół wchodzących w skład Zespołu,
4) może pozyskiwać środki finansowe w celu wsparcia
działalności szkół wchodzących w skład Zespołu,
5) współdecyduje o formach pomocy materialnej
i formach wypoczynku dla uczniów organizowanych przez Zespół,
6) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
7) deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora Zespołu.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady
Rodziców określa jej regulamin, który nie może być
sprzeczny ze statutem Zespołu. Regulamin ustala
między innymi:
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1) kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady,
2) organa Rady, sposób ich powoływania oraz zakres
kompetencji,
3) tryb podejmowania uchwał,
4) zasady wydatkowania funduszy Rady.
4. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest
on zatwierdzany przez zebranie ogólne.
Samorządy Uczniowskie
§ 9. 1. Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opracowują regulaminy swej
działalności i przedstawiają je do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej i Radzie Pedagogicznej, zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty.
2. Samorządy reprezentują interesy uczniów
w zakresie przyjętych w szkole:
1) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
2) zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.
3. Samorządy Uczniowskie przedstawiają Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Zespołu wnioski
i opinie w zakresie praw uczniów, a w szczególności:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania,
jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawa do organizacji życia szkolnego,
3) prawa do redagowania gazety szkolnej,
4) prawa do organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
5) prawa do przedstawienia swojego kandydata na
nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Wicedyrektorzy
§ 10. 1. W Zespole tworzone są stanowiska wicedyrektorów.
2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowisk, o których mowa w ust.1, jest odpowiednia liczba oddziałów.
3. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
4. Zakres kompetencji dla wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu. W szczególności wicedyrektor:
1) zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wyznaczonymi
nauczycielami,
3) przygotowuje projekty ocen pracy nadzorowanych
nauczycieli,
4) wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli,
5) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez
Dyrektora Zespołu.
5. Dyrektor sporządza zakres czynności wicedyrektora, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.
Zasady współdziałania organów oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi
§ 11. 1. Organy Zespołu podejmują decyzje
w ramach swoich kompetencji, współdziałają ze sobą
dla dobra szkoły, działają swobodnie w ramach obowiązującego prawa i zgodnie z zasadami demokracji.
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2. Rozwiązywanie konfliktów:

1)

organy Zespołu uczestniczą w rozwiązywaniu
spraw wewnętrznych szkoły zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami,
2) Dyrektor przyjmuje wnioski, bada skargi dotyczące
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, jest
negocjatorem w sytuacjach konfliktowych występujących na terenie szkoły, w tym również z udziałem
rodziców. W swej działalności kieruje się zasadami
partnerstwa, obiektywizmu uwzględniając dobro
publiczne.
Wnoszone
sprawy
rozstrzyga
z zachowaniem prawa, a także wydaje zalecenia
wszystkim statutowym organom Zespołu, jeżeli
działalność tych organów narusza interesy Zespołu
i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
VI. ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 12. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć
dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 13. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz
organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący
Zespół w terminie do dnia 30 maja danego roku.
§ 14. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
Zespołu jest oddział. Liczbę uczniów w oddziałach
i podział na grupy regulują rozporządzenia ministra
właściwego do spraw oświaty oraz decyzje organu
prowadzącego szkołę.
2. Podział uczniów na grupy jest uzależniony od
możliwości finansowych Zespołu, liczebności oddziału oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
Dokonywany jest na zajęciach wymagających specjalnych
warunków
nauki
i bezpieczeństwa
z uwzględnieniem zasad BHP.
3. Szczegółowe przepisy dotyczące tworzenia
oddziałów, grup językowych i zespołów międzyoddziałowych określają statuty Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej.
§ 15. Organizację stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych
zajęć
dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć
ustalony przez dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego dla każdej ze szkół, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów
i nauczycieli.
§ 16. 1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy 5-15
minut.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach
I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel, według
ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas
zajęć i przerw do aktywności uczniów i zachowując
ogólny tygodniowy wymiar godzin.
4. Rada Pedagogiczna Zespołu może podjąć
uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny
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lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa)
w klasach I-III szkoły podstawowej zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie
ramowego planu nauczania.
§ 17. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia zajęć takich, jak :
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne,
nauczanie języków obcych, elementów informatyki,
prowadzenie kół zainteresowań, które mogą odbywać
się poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych lub międzyoddziałowych.
§ 18. Biblioteka szkolna jest pracownią Zespołu,
służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktycznych i wychowawczych Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
wśród rodziców.
§ 19. 1. W szkole działa świetlica szkolna, która
prowadzi działalność opiekuńczo–wychowawczą dla
uczniów dłużej przebywających na terenie szkoły ze
względu na czas pracy ich rodziców, trudne warunki
domowe lub daleką odległość miejsca zamieszkania
od szkoły.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25.
3. Świetlica organizuje żywienie uczniów wydając dwudaniowe obiady.
4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej oraz
wysokość opłat ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Szczegółowe
zasady korzystania ze stołówki szkolnej są zawarte
w odrębnych dokumentach.
§ 20. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada następującą bazę:
1) sale dydaktyczne,
2) sale komputerowe z dostępem do Internetu,
3) boiska sportowe,
4) hala sportowa,
5) salę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej i innych
zajęć sportowych,
6) bibliotekę,
7) świetlicę,
8) stołówkę i zaplecze kuchenne,
9) archiwum,
10) pomieszczenia administracyjno-biurowe,
11) gabinety dla dyrektora i wicedyrektorów,
12) pokoje nauczycielskie,
13) gabinety pedagogów i logopedów,
14) gabinet pierwszej pomocy przedmedycznej,
15) gabinet stomatologiczny,
16) szatnie.
VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
§ 21. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych
pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.
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3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor Zespołu.
4. Obowiązki pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.
Obowiązki nauczycieli
§ 22. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za
powierzonych jego opiece uczniów i jakość wykonywanej pracy.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) godne zachowanie się, staranny wygląd, odpowiedni język – dawanie uczniom i wychowankom
przykładu odpowiedniej postawy,
2) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia
zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a w razie zauważonych usterek zgłaszanie ich
dyrektorowi,
3) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez pracodawcę,
4) przestrzeganie zapisów statutowych i prawa wewnątrzszkolnego,
5) w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych używanie
tylko sprawnego sprzętu,
6) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,
7) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
8) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
9) dbałość o poprawność językową uczniów,
10) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi
przez szkołę kryteriami,
11) realizowanie przyjętego przez szkołę programu
wychowawczego oraz współpraca w zakresie wychowania z rodzicami,
12) podnoszenie i aktualizowanie swej wiedzy
i umiejętności pedagogicznych,
13) pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę
pedagogiczną,
14) wzbogacanie swojego warsztatu pracy i dbanie
o powierzone mienie i sprzęt,
15) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej,
16) wybór programu nauczania,
17) stosowanie nowoczesnych i efektywnych metod
nauczania oraz nowatorskich programów nauczania,
18) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia
poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w tym również w ramach zajęć pozalekcyjnych,
19) realizowanie własnego (zatwierdzonego przez
Dyrektora) planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela odbywającego staż,
20) przestrzeganie warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
podczas zajęć dydaktycznych (wyłączenie, wyciszenie).
3. Zadania nauczycieli i innych pracowników
Zespołu związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
1) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować
na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
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uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa
uczniów,
2) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie
szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły
o fakcie przebywania osób postronnych,
3) upoważniony przez dyrektora Zespołu pracownik
obsługi Zespołu powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie
celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym
fakcie dyrektora Zespołu lub skierować tę osobę do
dyrektora,
4) nauczyciel lub inny pracownik Zespołu powinien
niezwłocznie
zawiadomić
dyrektora
Zespołu
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
Prawa nauczycieli
§ 23. Do praw nauczycieli należy:
1) współdziałanie w formułowaniu programów nauczania i wychowania,
2) opracowywanie własnych metod nauczania i wychowania oraz stosowanie ich zgodnie ze statutem
Zespołu,
3) egzekwowanie od uczniów sformułowanych przez
siebie wymagań edukacyjnych i wychowawczych,
4) aktywne współdziałanie w kształtowaniu wizerunku
Zespołu,
5) korzystanie z bazy materialnej na zasadach określonych przez Dyrektora,
6) korzystanie z pomocy materialnej na zasadach
określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zespoły przedmiotowe
§ 24. 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków
przedmiotowych lub grupy przedmiotów pokrewnych
oraz wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe i wychowawcze, zachowując przy tym odrębność zespołów przedmiotowych dla Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
3. Do zadań zespołu przedmiotowego między
innymi należy:
1) konsultacja w sprawach wyboru programów nauczania przez nauczycieli i współdziałanie w ich realizacji,
2) opracowanie kryteriów oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz
ocen zachowania, a także stymulowanie rozwoju
uczniów,
3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich
programów nauczania,
4) współudział w organizowaniu wewnątrzszkolnego
systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) poznanie warunków środowiska domowego uczniów,
6) planowanie rocznej pracy wychowawczej uwzględniającej propozycje uczniów i ich rodziców,
7) organizowanie spotkań ułatwiających podejmowanie decyzji dotyczących dalszej formy kształcenia,
prowadzenie orientacji zawodowej,
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8) opracowanie zasad kontaktowania się z rodzicami
w celu udzielania informacji o postępach w nauce
i zachowaniu uczniów w szkole.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym
oddziale tworzą nauczycielski zespół klasowy, którego
celem jest ustalenie zestawu programów nauczania,
ich modyfikacja oraz diagnozowanie sytuacji w oddziale w celu ustalenia optymalnych metod działania
i pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy
w nauce.
Wychowawcy klas
§ 25. 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział
opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca
opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl
kształcenia w Gimnazjum i Szkole Podstawowej.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do możliwości
zdrowotnych, wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie
opieki wychowawczej nad uczniami klasy, w szczególności:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasowego, ustala treści
i formy lekcji wychowawczych,
3) współdziała z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
z uczniami, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze,
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo–wychowawczych
ich dzieci,
5) informuje rodziców o osiągnięciach i zachowaniu
uczniów,
6) współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz udzielania w razie potrzeby pomocy uczniom.
5. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad
uczniami.
6. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas
są zawarte w statucie Gimnazjum i statucie Szkoły
Podstawowej.
Pedagog szkolny
§ 26. 1. W Zespole zatrudnia się pedagogów
szkolnych stosownie do specyfiki obu szkół.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc
uczniom, wychowawcom klas oraz nauczycielom
i rodzicom, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów
oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określania form i sposobów udzielania pomocy
uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, w tym zarówno uczniom wybitnie uzdolnionym, jak i mającym trudności z nauką,
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3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej
i pedagogicznej uczniom, w tym uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
4) koordynacji prac z zakresu doradztwa i orientacji
zawodowej,
5) działań na rzecz organizowania opieki i pomocy
materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
6) współpraca z poradniami (psychologicznymi, zawodowymi)
świadczącymi
pomoc
rodzicom
i uczniom,
7) koordynacji działań dotyczących profilaktyki (w tym
współpraca z nauczycielami, rodzicami i instytucjami zewnętrznymi),
8) prowadzenie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badań diagnostycznych w różnych formach
w zakresie zjawisk społecznych, oświatowych
i innych odpowiednio do potrzeb,
9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
10) wykonywanie innych obowiązków poleconych
przez Dyrektora.
3. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację
swoich działań.
Pedagodzy wspomagający, psycholog, logopeda
§ 27. 1. W Zespole może być zatrudniony psycholog.
2. Do zadań psychologa należy:
1) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego,
3) organizowanie różnych form terapii dla uczniów
z objawami niedostosowania społecznego,
4) udzielanie porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
5) współpraca z nauczycielami, pedagogiem oraz
innymi pracownikami szkoły w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych i zdrowotnych,
6) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów,
7) współpraca z organami Zespołu oraz instytucjami
pozaszkolnymi,
8) systematyczne prowadzenie dokumentacji w zakresie podejmowanych działań.
3. W Zespole mogą być zatrudnieni pedagodzy
wspomagający i logopedzi.
4. Do zadań logopedy należy:
1) diagnoza wad wymowy uczniów,
2) prowadzenie zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia,
3) współpraca z rodzicami ucznia polegająca na udzielaniu wskazówek do pracy z dzieckiem w domu,
4) współpraca z nauczycielami polegająca na udzielaniu wsparcia i porad dotyczących indywidualizowania pracy z uczniem w czasie zajęć.
5. Do zadań pedagoga wspomagającego należy:
1) wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami posiadającymi
orzeczenie
poradni
psychologicznopedagogicznej,
2) wspieranie uczniów w nauce,
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3) dbałość o właściwe funkcjonowanie ucznia w zespole klasowym,
4) współpraca z wszystkimi pracownikami szkoły
w celu zapewnienia uczniom wszechstronnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i zdrowotnej,
5) współpraca z rodzicami uczniów.
Nauczyciel bibliotekarz
§ 28. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli bibliotekarzy.
2. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania
z biblioteki i czytelni, który zatwierdza Rada Pedagogiczna,
2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia
przed i po lekcjach,
4) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania
czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.),
5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacje
o stanie czytelnictwa uczniów,
6) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego,
7) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem szkoły, jej
potrzebami oraz przeprowadzanie systematycznej
selekcji księgozbioru,
8) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
Wychowawca świetlicy
§ 29. 1. W Zespole zatrudnia się wychowawców
świetlicy.
2. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
1) opieka nad dziećmi,
2) organizowanie różnorodnych zajęć zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno–wychowawczej,
3) pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,
4) rozwijanie zainteresowań uczniów,
5) troska o estetyczny wygląd świetlicy, sprzęt i środki
dydaktyczne.
3. Wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację swoich działań.
VIII. UCZNIOWIE ZESPOŁU
Rekrutacja uczniów
§ 30. 1. Do Szkoły Podstawowej uczęszczają
uczniowie w wieku od 7 lat, ale nie wcześniej niż od
6 roku życia, jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Zespołu
na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno–pedagogicznej.
W uzasadnionych
przypadkach rozpoczęcie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego może być odroczone. Decyzję
w tej sprawie podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii poradni.
2. W dwuletnim okresie przejściowym dziecko
6-letnie może rozpocząć naukę w pierwszej klasie
szkoły podstawowej i tym samym rozpocząć spełnia-
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nie obowiązku szkolnego. Dziecko 6-letnie może zostać objęte obowiązkiem szkolnym, jeżeli:
1) rodzice złożą taki wniosek,
2) szkoła ma odpowiednie warunki organizacyjne,
3) dziecko jako 5-latek było objęte wychowaniem
przedszkolnym,
4) dziecko, które nie było objęte wychowaniem
przedszkolnym posiada pozytywną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
3. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Możliwe są odstępstwa od tej
zasady określone odrębnymi przepisami. Podlegają
oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku
życia.
4. Dyrektor Zespołu przyjmuje wszystkich
uczniów zamieszkujących ustalony dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obwód. Dyrektor może przyjąć
ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne
na to pozwalają według opracowanych przez obydwie szkoły kryteriów. Warunkiem przyjęcia do Gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
w klasie szóstej.
5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji
obowiązku szkolnego.
6. Rekrutację do Szkoły Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przeprowadza się w oparciu o zasady rekrutacji zawarte w statutach obu szkół. Wytyczne dotyczące rekrutacji do gimnazjum dodatkowo określa
corocznie Małopolski Kurator Oświaty.
7. Kontrola spełniania przez uczniów szkół
wchodzących w skład Zespołu obowiązku szkolnego
należy do Dyrektora Zespołu.
Obowiązki i prawa ucznia
§ 31. 1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie
Zespołu oraz statutach Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum i innych dokumentach regulujących
zasady życia w szkole,
2) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywać na nie punktualnie,
3) rzetelnego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez:
a) aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych,
b) naukę własną w domu,
c) samodzielne odrabianie zadań domowych,
d) poddawanie się procesowi sprawdzania wiedzy
na zajęciach szkolnych oraz samodzielną pracę
na sprawdzianach i zadaniach klasowych,
4) dbania o honor i tradycję szkoły, poznania postaci
patrona, szanowania symboli szkoły i kultywowania
jej tradycji,
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
6) przestrzegania zasad kultury współżycia,
7) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom
Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Wychowawcy, in-
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nych nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu
Uczniowskiego,
8) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
9) troski o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, nie stwarzania zagrożenia dla innych w czasie przebywania
na terenie szkoły,
10) unikania kontaktu ze wszelkimi substancjami psychoaktywnymi,
11) troszczenia się o mienie szkoły oraz kolegów,
utrzymywania czystości oraz dbania o estetykę pomieszczeń, naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
12) przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy,
dyskryminacji i nietolerancji, a o zaistniałych przypadkach niezwłocznego informowania wychowawcy, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela,
13) zachowania należytej uwagi podczas zajęć lekcyjnych, nie rozmawiania z innymi uczniami w czasie
prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierania
głosu, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,
14) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
edukacyjnych w terminie i formie określonych
szczegółowo w statutach obu szkół,
15) przestrzegania zasad nie budzącego zastrzeżeń
wyglądu
i stroju,
zawartych
szczegółowo
w statutach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
16) noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły,
jeżeli taki obowiązek został wprowadzony zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie procedurami,
17) przestrzegania warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły określonych szczegółowo w statutach
obu szkół.
2. Uczeń ma prawo do:
1) wysokiej jakości edukacji opartej na nowoczesnych
metodach nauczania i wysoko kwalifikowanej kadrze nauczycielskiej,
2) informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania, kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
3) jawnej i umotywowanej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania,
4) pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę,
5) efektywnego procesu wychowawczego realizowanego w oparciu o wypracowane przez społeczność
szkolną programy wychowawcze i profilaktyki,
6) przemyślanych i właściwych działań opiekuńczych
ze strony szkoły,
7) wpływania na życie szkoły poprzez uczestnictwo
w działalności Samorządu Uczniowskiego oraz
możliwość wyrażania opinii na temat pracy szkoły,
8) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu
wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań
i zdolności, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,
9) organizowania na terenie szkoły imprez uczniowskich związanych z jej tradycją przy współudziale
nauczycieli, rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,
10) reprezentowania szkół w konkursach, przeglądach
i zawodach, zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających na terenie szkoły i poza nią,
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11) korzystania z pomocy materialnej - w razie potrzeby i w miarę możliwości szkoły,
12) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń
zgodnie z ich przeznaczeniem. Warunki korzystania
z pracowni oraz urządzeń w nich się znajdujących
określają regulaminy szkół,
13) bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i przebywania w szkole,
14) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
15) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej, ochrony przed przemocą i demoralizacją,
16) w przypadku naruszania praw ucznia do odwołania się do wychowawcy lub Dyrektora Zespołu.
Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw
ucznia
§ 32. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia
praw ucznia, rodzic (lub prawny opiekun) składa
podanie do Dyrektora Zespołu.
2. W podaniu powinny zostać dokładnie opisane okoliczności zdarzeń łamania praw ucznia
z podaniem naruszonych punktów statutu Zespołu.
3. Powyższe podanie Dyrektor Zespołu ma
obowiązek rozpatrzyć w ciągu dwóch tygodni od daty
jego wpływu.
Nagradzanie uczniów
§ 33. 1. Uczeń, zespół klasowy lub zespół
uczniów może otrzymać wyróżnienia i nagrody za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub działalności artystycznej (również pozaszkolne),
2) rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami,
3) wzorową postawę społeczną i zaangażowanie na
rzecz innych,
4) aktywność społeczną, działalność na rzecz szkoły
lub środowiska, wzorowe wypełnianie funkcji
w szkolnych organizacjach.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na
wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Nagrody i wyróżnienia określone są szczegółowo w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.
4. Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu,
przez Radę Rodziców oraz za pośrednictwem sponsorów.
5. Uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem.
Karanie uczniów
§ 34. 1. Uczeń może zostać ukarany za:
1) opuszczanie zajęć edukacyjnych i wychowawczych
bez usprawiedliwienia oraz spóźnianie się,
2) lekceważenie obowiązków szkolnych, nie przygotowywanie się do zajęć, brak pracy na lekcjach,
3) niewłaściwe, niezgodne z wewnątrzszkolnymi ustaleniami zachowanie się na lekcjach,

Poz. 2025

4) nie dbanie o ład i porządek w szkole; świadome
zanieczyszczanie szkoły (m.in. brak obuwia zastępczego, nie noszenie jednolitego stroju, jeżeli taki
obowiązek został przyjęty),
5) posiadanie na terenie szkoły niedozwolonych
przedmiotów i środków,
6) naruszanie godności osobistej i łamanie praw innych osób,
7) niekulturalne, aroganckie zachowanie wobec osób
dorosłych,
8) używanie wulgaryzmów,
9) świadome działanie narażające bezpieczeństwo,
zdrowie i życie własne i innych,
10) posiadanie i używanie substancji psychoaktywnych – palenie papierosów, spożywanie alkoholu,
odurzanie się środkami psychoaktywnymi (narkotyki, leki),
11) stosowanie jakichkolwiek form przemocy,
12) naruszanie cudzej własności (zniszczenie, kradzież),
13) umyślne niszczenie wspólnego mienia,
14) łamanie zasad przebywania na terenie szkoły
i formalnych procedur współżycia w społeczności
szkolnej,
15) nie stosowanie się do zarządzeń dyrektora i poleceń nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
2. Rodzaje kar zawarte są w statutach szkół
wchodzących w skład Zespołu.
3. O fakcie zastosowania każdej kary szkoły mają obowiązek poinformować rodziców ucznia.
4. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się
odstąpienie od hierarchizacji udzielanych kar.
5. W przypadku wyczerpania możliwości oddziaływań wychowawczych szkoły lub rażących
uchybień w przestrzeganiu ogólnie przyjętych norm
społecznych oraz wystąpienia ewidentnych przejawów demoralizacji ucznia, następuje przekazanie
sprawy do odpowiednich organów i instytucji wspomagających szkołę w realizacji jej podstawowych
zadań (Policja, Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny
i Nieletnich, Kuratorium Oświaty).
6. Dyrektor Zespołu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum lub
innej szkoły podstawowej gdy:
1) zachowanie ucznia stanowi zagrożenia dla zdrowia
i życia,
2) dokonana została kradzież,
3) uczeń wszedł w kolizję z prawem,
4) uczeń demoralizuje innych.
Tryb odwołania się od wymierzonej kary
§ 35. 1. Od udzielonej kary porządkowej przysługuje uczniowi lub jego rodzicom prawo pisemnego
odwołania się do Dyrektora Zespołu w ciągu 3 dni od
otrzymania informacji o zastosowanej karze.
2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.
Po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, pedagoga
szkolnego lub innych członków Rady Pedagogicznej,
a także przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
postanawia:
1) podtrzymać karę z uzasadnieniem na piśmie,
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2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo zastosowanie kary.
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zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach
przyjętych w danej szkole,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania obu szkół,
6) przestrzeganie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych)
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) przestrzeganie ustalonych warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Od decyzji Dyrektora odwołanie nie przysługuje.
IX. ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W ZESPOLE
§ 36. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów
są zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do
spraw oświaty oraz w Wewnątrzszkolnych Systemach
Oceniania, zamieszczonych w statutach Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1.
§ 37. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów
polega na:
1) rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu
przez
uczniów
wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania,
2) formułowaniu oceny.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 38. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

2. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym
brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być
używany skrót nazwy.

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach
w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów
w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 40. 1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu, posiada odrębną pieczęć urzędową.
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają
własne sztandary, godło, imię i ceremoniał szkolny.
§ 41. 1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.
2. W sprawach nieuregulowanych statutem Zespołu mają zastosowanie postanowienia zawarte
w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

3. W sprawach uregulowanych odmiennie
w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte
w statutach poszczególnych szkół.

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych
(semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) przestrzeganie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych

§ 42. Zespół prowadzi i gromadzi dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 43. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
przepisy.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło

2025

2026
2026

ZARZĄDZENIE NR 9/2010
STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i domach pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2010.
Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 60 ust. 2 pkt. 2, ust. 3,
art. 86 ust. 7, ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr
175, poz. 1362 z późn. zm.)

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w powiecie oświęcimskim w roku 2010:
- w Domu Dziecka im. K. Makuszyńskiego w Oświęcimiu ul. Krasickiego 14, w wysokości 2.620,00 zł.
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- w Wiosce Dziecięcej im. J. Korczaka w Rajsku
ul. Korczaka 34, w wysokości 2.936,79 zł.

- w Domu Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Jana Pawła II 3, w wysokości 2.357,00 zł.

§ 2. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
w domach pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim w roku 2010:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

- w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Ks. Ogińskiej 2, w wysokości 2.501,60 zł.
- w Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach
ul. Bł. Faustyny 4, w wysokości 2.210,52 zł.

Starosta Oświęcimski:
Józef Kała

2026

2027
2027

INFORMACJA NR 1/2010
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
w sprawie Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie danych dotyczących
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r.
Załącznik Nr 1
do Informacji Nr 1/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 1 Kwietnia 2010 r.
2027

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok
położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica
(nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu
technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002

po 2002 r.

zły*

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

A

poniżej 40 m2

B
4,30

4,30

4,40
9,40

4,30

4,30

3,36

4,30

4,30

C
A
40 m2
do 60 m2

B
C
A

powyżej 60 m2
do 80 m2

B
C

dobry
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A
powyżej 80 m2

B
C

b) II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

do 1918 r.

zły*

dobry

1919-45

zły

dobry

1946-1970

1971-2002

zły

zły

dobry

dobry

po 2002 r.

zły

dobry

A
poniżej 40 m2

B
4,50

4,30

4,40
9,40

4,50

4,50

3,36

4,50

4,50

C
A
40 m2
do 60 m2

B
C
A

powyżej 60 m2
do 80 m2

B
C
A

powyżej 80 m2

B
C

Astandard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
Bstandard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
Cstandard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
*budynek wymaga remontu
1)**
stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2)
stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz:
Grzegorz Niezgoda
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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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