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Rady Gminy Nowy Targ - gmina z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie: zmian
w statucie Gminy Nowy Targ

19748

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie:
wskazania miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.

19749

Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Rabka-Zdrój

19749

Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr LII/368/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie:
zasad nabywania, zbywania i obciąşania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój
oraz ich wydzierşawiania lub najmu na okres dłuşszy niş trzy lata lub czas
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UCHWAŁA NR KI-411-146/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 9 czerwca 2010 r.
znak sprawy: KI-43-073/25/10

stwierdzenie nieważnoņci uchwały Nr XLVII/588/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z póŝn.zm.)
o r z e k a
o stwierdzeniu nieważnoņci uchwały Nr XLVII/588/10
Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia
2010 roku w sprawie zasad udzielenia pomocy finansowej (dotacji) osobom fizycznym w celu odbioru,
transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Mszana Dolna w ramach
projektu nr MRPO.07.03.00-12-438/09 – w całoņci.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XLVII/588/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad udzielenia pomocy finansowej (dotacji) osobom fizycznym
w celu odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Mszana
Dolna w ramach projektu nr MRPO.07.03.00-12-438/09,
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krako-

wie – Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu
13 maja 2010 r.
W toku czynności nadzorczych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uznało, şe wymieniona wyşej uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co stanowiło podstawę do wszczęcia
postępowania w sprawie stwierdzenia jej niewaşności
uchwałą Kolegium Nr KI-…/2010 z dnia 24 maja 2010 r.
Kolegium Izby przedstawiając w uzasadnieniu swej
uchwały prawne podstawy kwestionowania uchwały
Nr XLVII/588/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., poinformowało jednocześnie Radę Gminy Mszana Dolna o terminie rozpatrywania sprawy badanej uchwały na posiedzeniu Kolegium i o prawie uczestniczenia w nim przedstawiciela Rady Gminy.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Gminy Mszana
Dolna złoşonymi pismem Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 27 maja 2010 r. znak: KI-43-073/25/10 oraz po
ponownym rozpatrzeniu i omówieniu na posiedzeniu
w dniu 9 czerwca 2010 r. uchwały Nr XLVII/588/10 Rady
Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010 roku pod
względem jej zgodności z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło co
następuje.
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W uchwale tej Rada Gminy Mszana Dolna ustaliła
zasady udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
z budşetu gminy osobom fizycznym w celu odbioru,
transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Mszana Dolna w ramach
projektu nr MRPO.07.03.00-12-438/09. Szczegółowy tryb
postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, zostały określone w załącznikach do uchwały.
Jak wynika z postanowień regulaminu udzielenia
dotacji zamieszczonego w załączniku nr 1, dotacja
z budşetu gminy ma być realizowana poprzez sfinansowanie części kosztów zleconej przez gminę podmiotowi
wyłonionemu w przetargu, usługi utylizacji odpadów
azbestowych powstałych po likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych,
gospodarczych lub innych obiektach budowlanych na
terenie Gminy Mszana Dolna, będących w posiadaniu
osób fizycznych na podstawie tytułu prawnego, przy
udziale finansowym tych osób.
W § 4 sentencji uchwały postanowiono, şe uchwała
wchodzi w şycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Jako podstawa prawna podjęcia przedmiotowej uchwały zostały
wymienione przepisy: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŝn.zm.), art. 216 ust. 2 pkt 6,
art. 220 i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz
art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póŝn.zm.).
Badając uchwałę pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uznało, şe istnieją podstawy do
zakwestionowania jej legalności. Kolegium stwierdziło
bowiem, şe stanowiące przedmiot uchwały zasady
i tryb udzielania dotacji z budşetu dla osób fizycznych na
częściowe sfinansowanie usług związanych z odbiorem,
transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych, zostały uchwalone bez podstawy prawnej a jednocześnie z naruszeniem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przepis ten
zawarty w jednostce redakcyjnej Rozdział 4 – Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę, wyraŝnie
określa, şe gminie przysługuje prawo stanowienia aktów
prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upowaşnień ustawowych. Rada Gmi-

Poz. 2328,2329

ny Mszana Dolna ustaliła badaną uchwałą uregulowania
powszechnie obowiązujące na terenie Gminy Mszana
Dolna, przyznające jej mieszkańcom moşliwość ubiegania się o dotację na dofinansowanie utylizacji odpadów
azbestowych, a zarazem wyznaczające określone obowiązki dla osób dotowanych – związane z dokonaniem
w 7-dniowym terminie darowizny na rzecz gminy kwoty
odpowiadającej udziałowi własnemu tej osoby. Kolegium Izby stwierdziło, şe w obecnym stanie prawnym
brak jest normy prawnej upowaşniającej radę gminy do
stanowienia prawa miejscowego w przedmiocie objętym zakresem i treścią badanej uchwały. Şaden z powołanych we wstępie uchwały przepisów ustawowych nie
stanowi delegacji dla Rady Gminy Mszana Dolna
uprawniającej ją do dokonania przedmiotowych uregulowań.
Wobec powyşszego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uznało, şe Rada Gminy Mszana Dolna podjęła uchwałę Nr XLVII/588/10 z dnia
29 kwietnia 2010 roku bez umocowania prawnego, czym
wykroczyła poza zakres swych ustawowych kompetencji
stanowiących. Kolegium Izby stwierdziło zarazem, şe
badana uchwała narusza obowiązujące normy prawne
w stopniu istotnym, co uzasadnia wycofanie jej z obrotu
prawnego i postanowiło orzec jak w sentencji niniejszej
uchwały.
W związku z przepisem art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449 z póŝn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie
nadzorcze dotyczące aktu prawa miejscowego podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tę naleşy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym naleşy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR XLV/392/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomnoņci zwierząt domowych na terenie Gminy Babice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 stawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.
Nr 106, poz. 1002, ze zmianami) uchwala się:
Gminny program zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie Gminy Babice.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich
zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów
i kotów przebywających w granicach administracyjnych
Gminy Babice.
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§ 2. Celem niniejszej uchwały jest:
1) zapobieganie bezdomności psów;
2) wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji psów;
3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych
psów;
4) zwiększenie ilości adopcji bezdomnych psów poprzez
ich sterylizację lub kastrację.
5) zmniejszenie liczby trafiających do schroniska bezdomnych zwierząt;

5)
6)

§ 3.
1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) Gminie - naleşy przez to rozumieć Gminę Babice;
2) Wójcie - naleşy przez to rozumieć Wójta Gminy Babice;
3) Ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
4) Właścicielu - osoba zameldowana na terenie Gminy
Babice, posiadająca zwierzę lub zwierzęta, o których
mowa w niniejszej uchwale;
5) Zwierzętach bezdomnych - naleşy przez to rozumieć
zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka i nie ma moşliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką dotąd pozostawały;
6) Zwierzętach domowych - naleşy przez to rozumieć
zwierzęta
tradycyjne
przebywające
wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu;
Rozdział 2
Zapobieganie bezdomnoņci psów.
§ 4.
1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów
w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców.
2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) Dofinansowanie przysługuje tylko osobie zameldowanej na terenie Gminy Babice do zwierząt
stanowiących ich własność;
2) zabiegi sterylizacji lub kastracji dokonywane będą
przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawrze
stosowną umowę;
3) Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych na powyşszy cel w budşecie gminy;
4) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane
zwierze zgłasza je do lekarza weterynarii, z którym

7)

8)

Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług,
w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia
oświadczenie (zał. nr 1 do uchwały) zawierającą
klauzurę o jawności danych osobowych, którą lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu
przekaşe do Urzędu Gminy Babice;
Właściciel zwierzęcia dokonuje zapłaty 50% kosztów zabiegu wg ceny usługi ustalonej w umowie,
o której mowa w pkt. 2;
Na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 50% kosztu zabiegu bezpośrednio na
konto zakładu leczniczego na podstawie rachunku, do którego dołączone jest oświadczenia,
o których mowa w pkt. 4;
zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane
są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa i uiszczenia podatku od
posiadanego psa w wysokości i na zasadach
określonych w stosownej uchwale Rady Gminy
Babice lub przedstawić dowód zwolnienia
z obowiązku uiszczenia podatku od posiadania
psa;
dofinansowanie przysługuje właścicielom psów
w ilości 1 szt. raz na dwa lata.

3. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych psów w 100% z budşetu Gminy osobom,
które zaadoptowały bezdomne zwierzę z terenu
Gminy Babice.
§ 5.
1. Bezdomność psów jest likwidowana, równieş poprzez
wyłapywanie zwierząt bezdomnych.
2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt, czyli
psów oraz rozstrzyganie o dalszych postępowaniu
z tymi zwierzętami określa uchwała Rady Gminy Babice.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe.
§ 6. Maksymalną coroczną kwotę przeznaczoną na
realizację niniejszego programu określa uchwała Rady
Gminy Babice dotycząca budşetu gminy od 2011 roku.
§ 7. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/392/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Oņwiadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach Programu zapobiegania bezdomnoņci
zwierząt domowych na terenie Gminy Babice.
Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Babice.
1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:
.........................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:
.........................................................................................................................................
3. Rasa psa, maść, imię, płeć:
..............................................................................................................................................
4. Rodzaj wykonywanego zabiegu sterylizacja / kastracja *.
5. Dołączam kserokopię dowodu zapłty podatku od posiadania psa / dowód zwolnienia z podatku od posiadania psa * oraz wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny w bieşącym roku.
6. Zobowiązuję sie do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji / kastracji * w kwocie
...........................zł. (słownie: ................................................................................................) oraz do szczególnej opieki
nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.
Wyraşam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Babice zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŝn. zm.).
...........................................................................
Miejscowość, data

.....................................................................
podpis właściciela zwierzęcia

* niepotrzebne skreślić
2328

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
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UCHWAŁA NR XLVI/396/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poŝn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 póŝn. zm.)
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i dochodów
budşetu gminy Babice na 2010 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych
i bieşących budşetu gminy Babice na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.

Dokonuje się zmian w planie przychodów
i rozchodów bieşących budşetu gminy Babice na

2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2.
1.

Po zmianach ustala sie dochody budşetu
w wysokości19 142 745,35w tym: dochody majątkowe w wysokości2 033 180,00.Po zmianach ustala się
wydatki budşetu w wysokości20 317 355,79w tym:
wydatki majątkowe:2 368 866,60

2. Wskutek zmian planowany deficyt budşetu Gminy
Babice na 2010 rok wynosi1 174 610,44. Deficyt zostanie pokryty:
-- przychodami z wolnych środków w wysokości99
782,44
-- przychodami z zaciągniętych nowych kredytów
i poşyczek w wysokości1 074 828,00
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§ 3. W uchwale budşetowej gminy Babice na 2010
rok, dokonuje się zmian w załączniku nr 3, który po
zmianach otrzymuje brzmienie jak zał. nr 3 do niniejszej
uchwały, zmienia się załącznik nr 2.2 który otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, załącznik nr 4, którzy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr
5 do niniejszej uchwały, załącznik nr 6, który otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr
7 do niniejszej uchwały.

Poz. 2330

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/396/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 21 maja 2010 r.

Zmiany w planie przychodów , dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2010 rok /w złotych/
1.

Lp.
1.

2.

3.

4.

Paragraf
955

Nazwa
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Kwota
99 782,44

Ogółem

-

99 782,44

Dział
020

756

801

900

Ogółem

Nazwa
Leņnictwo
dochody majątkowe

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
4 180,00
4 180,00

Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych

-

4 180,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowoņci prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
dochody bieşące

-

6 300,00

-

6 300,00

Wpływy z róşnych opłat

-

6 300,00

Oņwiata i wychowanie
dochody bieşące

-

4 020,00
4 020,00

Wpływy z róşnych opłat

-

3 000,00

Wpływy z róşnych dochodów

-

1 020,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
dochody bieşące

-

22 950,00
22 950,00

Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

-

22 950,00

-

37 450,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/396/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 21 maja 2010 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2010 rok /w złotych/
L.p.
1.

Dział
750

Rozdział
75022

75023

75075

75095

2.

754
75412

3.

801
80101

4.

851
85154

5.

854
85415

6.

900

Nazwa
Administracja publiczna
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

zmniejszenia
10 615,00
5 000,00

zwiększenia
68 989,15
-

wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000,00

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 615,00

-

wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 615,00

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 615,00

-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

20 000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

20 000,00
20 000,00

Pozostała działalność

-

48 989,15

Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

48 989,15
48 989,15

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne

580,00
580,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

580,00
580,00

580,00
580,00
-

dotacje na zadania bieşące

-

580,00

Oņwiata i wychowanie

-

4 020,00

Szkoły podstawowe

-

4 020,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

4 020,00
1 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

3 020,00

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

11 932,54
11 932,54

wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

11 932,54
11 932,54

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

5 909,75

Pomoc materialna dla uczniów

-

5 909,75

Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

5 909,75
5 909,75

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

-

33 430,00
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Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

22 950,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

22 950,00
22 950,00

Gospodarka odpadami

-

6 300,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

6 300,00
6 300,00

Pozostała działalność

-

4 180,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

4 180,00
4 180,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

10 000,00
10 000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

10 000,00

Dotacje na zadania bieşące

-

10 000,00

Kultura fizyczna i sport

-

13 566,00

Obiekty sportowe

-

13 566,00

wydatki majątkowe
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Mętkowie

-

13 566,00
13 566,00

Ogółem

11 195,00

148 427,44

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/396/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 21 maja 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Babice na 2010 rok
1.

DOCHODY OGÓŁEM

19 142 745,35

2.

WYDATKI OGÓŁEM

20 317 355,79

3.

DEFICYT (1-2)

-1 174 610,44

4.

PRZYCHODY BUDŞETU
z tego:
- kredyt
- wolne środki

5.

2 801 496,44
2 701 714,00
99 782,44

ROZCHODY BUDŞETU

1 626 886,00

z tego:
- spłata zaciągniętych poşyczek i kredytów

1 626 886,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVI/396/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 21 maja 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BABICE NA 2010 ROK
Lp.

Dział

Rozdział

1
1.

2
010

3
01008

2.

600
60013

60014

60016

3.

700
70005

4.

710
71004

5.

750
75023

6.

801
80101

80104

7.

900
90001

Nazwa-treņć
4
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym:
wydatki majątkowe
odwodnienie miejscowości Olszyny i Jankowice
odbudowa potoku Olszyńskiego
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki majątkowe
modernizacja drogi wojewódzkiej 780 II etap
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki majątkowe
pomoc finansowa dla powiatu na modernizację dróg powiat.
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki majątkowe
ciąg pieszo jezdny na bazie ulic Podzamcze i Parkowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki majątkowe
zakup terenu pod parking przy ul. Krakowskiej
przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjna gospodarką
w gminie Babice
Działalnoņć usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
wydatki majątkowe
przestrzenne zagospodarowanie centrum Babice i Wygiełzowa
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki majątkowe
podwyşszenie kapitału spółki Gospodarka Komunalna sp. z o.o.
zakup udziałów w spółce "Oczyszczalnia sp.z o.o
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki majątkowe
ocieplenie budynku zespołu szkół w Babicach
odwodnienie zespołu szkół w Metkowie
rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkole w Zagórzu
Przedszkola
w tym:
wydatki majątkowe
budowa placu zabaw -przedszkole w Zagórzu
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
Wydatki majątkowe

ROK
2010
5
97 000,00
97 000,00
97 000,00
82 000,00
15 000,00
487 270,10
376 270,10
376 270,10
376 270,10
50 000,00
50 000,00
50 000,00
61 000,00
61 000,00
61 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
230 000,00
100 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
346 000,00
346 000,00
346 000,00
296 000,00
50 000,00
452 000,00
442 000,00
442 000,00
220 000,00
110 000,00
112 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
110 337,00
90 000,00
90 000,00
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odwodnienie kanałem krytym ul. Şabiej wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki majątkowe
oświetlenie oś. Kwiatowa
Pozostała działalność
budowa parkingu obok szkoły w Babicach
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
wydatki majątkowe
budowa budynku "Dom Kultury" w Zagórzu
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
wydatki majątkowe
budowa obiektu sportowego z basenem w Zagórzu
przyłącz do sieci PE budynku socjalnego przy kompleksie rekreacyjno sportowym w Olszynach
obiekt rekreacyjno-sportowy w Olszynach i w Mętkowie
WYDATKI OGÓŁEM:

90 000,00
337,00
337,00
337,00
20 000,00
20 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
310 259,50
310 259,50
310 259,50
163 000,00
2 427,50
144 832,00
2 368 866,60

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVI/396/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 21 maja 2010 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacjĉ zadań
okreņlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
Lp.
1.

Wyszczególnienie
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw razem:
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu

Dział
756

2.
2.2
2.2.1

OCHRONA ZDROWIA RAZEM:
Zwalczanie narkomanii (razem)
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii

851

2.3
2.3.1

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla
osób uzaleşnionych od alkoholu
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
słuşącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1.1
1.1.1

2.3.2

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej
z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności
dla dzieci i młodzieşy
Opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez
biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeŝwości

Rozdział

Dochody
107 700

75618

107 700

Wydatki

107 700

85153

85154

173 132,54
500
500

172 632,54
6 000,00
44 000,00

88 000,00

26 632,54

8 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVI/396/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 21 maja 2010 r.

Dotacje na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągniĉcia zysku na 2010 rok
Lp.
1
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
2

Dział
3

Rozdział
4

RAZEM:
Zadania w zakresie ochrony przed powodzią

010

01008

Kwota
5
234 810,00
15 000,00

Zadania w zakresie ochrony przeciwpoşarowej

754

75412

10 810,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzenia świetlicy środowiskowej
Zadania w zakresie doşywiania
Zadania w zakresie kultury fizycznej

851

85154

86 000,00

852
926

85203
92605

3 000,00
120 000,00

Dotacje na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznychna 2010
rok
Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
2
RAZEM:
Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego- dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacja dla Miasta
Jaworzna

Dział
3

Rozdział
4

754

75421

Kwota
5
15 000,00
13 000,00

851

85154

2 000,00

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury w 2010 roku
Lp.
1
1
2

Wyszczególnienie
2
RAZEM:
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki

Dział
3

Rozdział
4

921
921

92109
92116

Kwota
5
736 964,00
360 984,00
375 980,00

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
Lp.
1
1
2
3

Wyszczególnienie
2
RAZEM:
Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa na odbudowę potoku Olszyńskiego
Dotacja celowa na pomoc finansową na drogę wojewódzką 780 KrakówChełmek oraz obejście drogowe
Dotacja celowa na pomoc finansową na drogę powiatową
Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego - Przedszkola

Lp.
1
1

Wyszczególnienie
2
RAZEM:
Dotacja podmiotowa

Dział
3

Rozdział
4

010

01008

Kwota
5
441 270,10
15 000,00

600

60013

376 270,10

600

60014

50 000,00

Dział
3

Rozdział
4

801

80104

Kwota
5
1 280 000,00
1 280 000,00

2329

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
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UCHWAŁA NR XLVI/400/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 21 maja 2010 r.
W sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Babice Nr IV/16/2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie zarządzenia
na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokoņci
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 , poz. 1591 z póŝn. zmian./ art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada1984 r. o podatku rolnym/ Dz. U. z 2006 r.
Nr 136 poz. 969 z póŝn. zmian./, art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121poz. 844 z póŝn. zmian./,
art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z póŝn. zmian./ Rada Gminy Babice uchwala co następuje:

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 1. W paragrafie drugim powołanej uchwały zmienia się zapis w tiret - Sołectwo Rozkochów - Katarzyna
Skwarek zastępuje się zapisem Sołectwo Rozkochów Ryszard Kuciel - sołtys

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz

2332
2332

UCHWAŁA NR XLVII/404/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poŝn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 póŝn. zm.)
§ 1.
1.Dokonuje się zmian w planie dochodów bieşących budşetu Gminy Babice na 2010 rok zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Dokonuje się zmian w planie wydatków bieşących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budşetowej gminy Babice na 2010
rok Nr XLI/329/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnnia 2009 r. wprowadza się zmiany wynikajace
z niniejszej uchwały i zalączników
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/404/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Babice na 2010 rok
Lp.
1.
-

Dział
801
-

-

Ogółem

Nazwa
Zmniejszenia Zwiększenia
Oņwiata i wychowanie
12.000,00
dochody bieżące
12.000,00
dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Pań12.000,00
stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
12.000,00
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
Załącznik nr 2
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Poz. 2333
Poz. 2332,
do Uchwały nr XLVII/404/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Babice na 2010 rok
Lp.
1.
-

Dział
801
-

Rozdział
80101
-

-

-

Ogółem

Nazwa
Zmniejszenia Zwiększenia
Oņwiata i wychowanie
12.000,00
Szkoły podstawowe
12.000,00
wydatki bieżące
12.000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
12.000,00
budşetowych
12.000,00
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
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UCHWAŁA NR XXXIII/242/2010
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. o trybie udzielania i rozlicznia dotacji,
ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art.80 ust. 4 oraz art.90 ust.4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz art.18 ust.
2 punkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591
z póŝn. zm.) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niş jednostki samorządu
terytorialnego, zmienia się:
1. § 2 ust. 1 punkt 1 zdanie drugie:
1) kwota dotacji na kaşdego ucznia, zgodnie z przepisem
art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przysługuje w wysokości równej wydatkom bieşącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowina
Tatrzańska. W przypadku, gdy Gmina Bukowina Tatrzańska nie prowadzi placówek wymienionych w §
1 ust. 1 pkt. 1 podstawą obliczenia kwoty dotacji jest
średnia z wydatków ponoszona przez najblişszą
gminę
w przeliczeniu
na
jednego
ucznia
z zastrzeşeniem pkt. 2
2. § 3 ust.1 pkt. 1 zdanie drugie:
1) kwota dotacji na kaşdego ucznia, przysługuje
w wysokości równej 50 procentom wydatków bieşących przewidzianych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Bukowina Tatrzańska. W przypadku, gdy
Gmina Bukowina Tatrzańska nie prowadzi placówek wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 1 podstawą
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obliczenia kwoty dotacji jest średnia z wydatków
ponoszona przez najblişszą gminę w przeliczeniu
na jednego ucznia z zastrzeşeniem pkt. 2
3. § 5 ust.1 pkt.1 zdanie drugie:
1) kwota dotacji na kaşdego ucznia przysługiwać będzie
w wysokości
75
procent
ustalonych
w budşecie Gminy Bukowina Tatrzańska wydatków bieşacych ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku gdy Gmina Bukowina Tatrzańska nie
prowadzi placówek wymienionych w § 1 ust.
1 pkt. 4 podstawą obliczenia kwoty dotacji jest
średnia z wydatków ponoszona przez najblişszą
gminę
w przeliczeniu
na
jednego
ucznia
z zastrzeşeniem pkt. 2
4. § 6 ust.1 pkt.1 zdanie drugie:
1) kwota dotacji na kaşdego ucznia odpowiadać będzie 40 procentom wydatków bieşących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bukowina
Tatrzańska. W przypadku gdy Gmina Bukowina
Tatrzańska nie prowadzi placówek wymienionych
w § 1 ust. 1 pkt. 5 podstawą obliczenia kwoty dotacji jest średnia z wydatków ponoszona przez
najblişszą gminę w przeliczeniu na jednego
ucznia z zastrzeşeniem pkt. 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Waliczek
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UCHWAŁA NR L/428/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1.i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm. ), art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz.1362 z póŝn. zm. ), Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, stanowiącego załącznik do
uchwały
Nr
XXIII/190/2004Rady
Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2004 r., zmienionym
uchwałą
Nr
XXXVII/308/2005
Rady
Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 8 września 2005 r. , uchwałą Nr
XLVI/377/2006 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29
czerwca 2006 r. oraz uchwałą Nr XXIV/175/2008 Rady
Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 21 sierpnia 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) W §1ust.1 otrzymuje brzmienie :” 1. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, zwany dalej
Ośrodkiem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Krzeszowice wykonującą zadania pomocy
społecznej w Gminie oraz zadania wynikające z innych
ustaw, na podstawie upowaşnienia wydanego przez
organy
Gminy,
a takşe
zadania
wynikające
z porozumień z organami administracji rządowej.”
2) W § 1 ust. 2.otrzymuje brzmienie:” 2. Ośrodek działa
w formie jednostki budşetowej, zgodnie zasadami
określonymi w ustawie o finansach publicznych, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budşetu Gminy
Krzeszowice a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budşetu Gminy Krzeszowice.”
3) W§1 ust.6 otrzymuje brzmienie:”6.Siedzibą Ośrodka
jest miasto Krzeszowice.”
4) W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Burmistrz Gminy Krzeszowice moşe upowaşnić w formie pisemnej
Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania
w sprawach świadczeń rodzinnych, postępowania
wobec dłuşników alimentacyjnych, postępowania
w sprawach o zaliczkę alimentacyjną oraz w sprawach
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
a takşe do wydawania w tych sprawach decyzji.”
5) W § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ 6. Kierownik
Ośrodka, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Burmistrza Gminy Krzeszowice składa oświadczenia woli i dokonuje czynności prawnych w imieniu
Gminy Krzeszowice związanych z funkcjonowaniem
Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych Ośrodka oraz innych zadań wykonywanych przez Ośrodek, a takşe występuje przed
sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi
organami orzekającymi oraz przed organami egzekucyjnymi w sprawach objętych działaniem Ośrodka,
z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.”
6) W § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:” 7. Kierownik
Ośrodka zaciąga zobowiązania w imieniu Gminy Krze-

szowice w ramach planu finansowego Ośrodka,
o którym mowa w § 1 ust. 4”.
7)
W § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Kierownik
Ośrodka uprawniony jest do wydawania zarządzeń
i wprowadzania regulaminów dotyczących kierowania
i zarządzania Ośrodkiem, w tym takşe w związku
z wykonywaniem czynności pracodawcy do wprowadzania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania.”
8) W§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. opracowanie
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka”.
9) W § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ 7. przyznawanie
i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym
oraz innym osobom nie mającym dochodu
i moşliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
10) W § 3 po punkcie 16 dodaje się punkty
17,18,19,20,21 w brzmieniu: „ 17. pomoc osobom
mającym trudności w przystosowaniu się do şycia
po zwolnieniu z zakładu karnego. 18. sporządzanie
sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Małopolskiemu, równieş w formie dokumentu
elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. 19. utrzymywanie Ośrodka Pomocy
Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników.
20.
przyznawanie
i wypłacanie zasiłków stałych. 21.opłacanie składek
na
ubezpieczenia
zdrowotne
określonych
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”
11) W § 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „ 1. Do zadań
Ośrodka z zakresu pomocy społecznej naleşy ponadto realizowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 1. organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków związanych z klęską şywiołową lub ekologiczną, 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 4. realizacja
zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu şycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 5. przyznawanie
i wypłacanie zasiłków celowych a takşe udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, 6. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.”
12) W§ 6 a ust. 2. otrzymuje brzmienie: „ 2. Ośrodek
w szczególności opłaca składki na ubezpieczenia
zdrowotne oraz na ubezpieczenia emerytalne
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i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
13) W§ 6a dotychczasowy ust.2 oznacza się jako ust.3
i otrzymuje on brzmienie: ”3.środki na realizację
i obsługę zadań ,o których mowa w ust. 1 i ust.2 zapewniane są w trybie określonym odpowiednimi
ustawami.”
14) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Kierownik Ośrodka
moşe , po uprzednim przeprowadzeniu konkursu
ofert, zlecić organizacjom pozarządowym lub podmiotom realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania, na zasa-

Poz. 2334,2335
dach określonych w ustawie o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Krzeszowicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Marta Sobczyk

2334
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UCHWAŁA NR XLIX/379/10
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, art. 58 ust. 1 –
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych –
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami)
Rada Gminy Klucze
uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w dochodach budşetu na rok
2010 - jak w załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budşetu na rok 2010 o kwotę
163.959,58 zł – jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
a) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
163.959,58 zł – z czego wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.715.560,61 zł –
w tym:
-- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z pomocy zagranicznej w kwocie
515.560,61 zł,
oraz zmniejszenie dotacji na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 1.551.601,03 zł.
4. Zmniejsza
się
przychody
budşetu
920.485,56 zł. Zmiany obejmują:

o kwotę

a) zmniejszenia
zaciąganego kredytu
w kwocie
955.860,01 zł,
b) zwiększenia wolnych środków jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat
ubiegłych – wprowadzonych do budşetu w kwocie
35.374,45 zł.
5.

Zmniejsza
się
rozchody
1.084.445,14 zł, w tym:
1)

budşetu

o kwotę

poşyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Kluczach na realizację zadania pod nazwą:
„Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy
Klucze poprzez przebudowę obiektu hoteloworekreacyjnego
w Jaroszowcu”
w kwocie
1.084.445,14 zł.

§ 2. Przyjmuje się w nowym brzmieniu:
1) plan przychodów i rozchodów budşetu po zmianach
z § 1 ust. 4 i 5 – jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały,
2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze
środków strukturalnych pochodzących z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
3) prognozę kwoty długu publicznego Gminy Klucze –
jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale Budşetowej Gminy Klucze na 2010
rok Nr XLII/326/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia
2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
4) dotychczasowy zapis § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budşetu w łącznej kwocie
8.477.984,84 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.812.280,92 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
w kwocie 3.665.703,92 zł.
2. Ustala się przychody budşetu w łącznej kwocie
9.077.655,37 zł i rozchody w łącznej kwocie 599.670,53
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie
4.812.280,92 zł, na sfinansowanie planowanego
deficytu budşetu,
2) poşyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł”,
5) dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i poşyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu do wysokości 4.812.280,92 zł”,
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6) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie, jak załącznik
Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Całkowity koszt realizacji projektu pn. „Elektroniczny
Urząd
Gminy
Klucze”,
dofinansowanego
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Priorytetu 1 – Warunki dla społeczneństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 – Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego,
wyniesie
1.434.854,18 zł. Zadanie realizowane będzie w latach
2010-2011.

Poz. 2335

Klucze na rok
w § 4 ust. 3.

2011,

do

wysokości

wskazanej

5. Zobowiązanie, o którym mowa w § 4 ust. 3, zostanie
pokryte z dochodów własnych budşetu Gminy Klucze.
§ 5.
1. Upowaşnia się Wójta Gminy Klucze do zaciągania
zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych
przekraczających rok budşetowy ponad plan przewidziany w budşecie na rok 2010 z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa
budynku przy basenie w Jaroszowcu”.
2.

Kwota zobowiązania zostanie zabezpieczona
w budşecie na rok 2011 w wysokości 1.200.000,00 zł.

2. Wysokość wkładu własnego Gminy Klucze wyniesie
399.705,54 zł w latach 2010-2011, w tym w roku 2010
wyniesie 292.404,00 zł. Środki finansowe w 2010 roku
zabezpieczone są w budşecie Gminy Klucze na rok
2010.

3. Zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 2, zostanie
pokryte z dochodów własnych budşetu Gminy Klucze.

3.

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

Rada Gminy zabezpieczy środki finansowe
w wysokości 107.301,54 w roku 2011 jako wymagany
wkład własny na realizację projektu pn. „Elektroniczny Urząd Gminy Klucze”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Klucze.

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
Henryk Dziechciewicz

4. Upowaşnia się Wójta Gminy Klucze do zaciągania
zobowiązań finansowych ze środków budşetu Gminy

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/379/10
Rady Gminy Klucze
z dnia 19 maja 2010r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK
Dział

Nazwa – treņć

926
92601

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
w tym: dochody majątkowe:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków
europejskich
oraz
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budşetu środków europejskich
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych ŝródeł - środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
RAZEM

Kwota zmniejszenia
(-)
1 162 593,84
1 162 593,84
1 162 593,84

Kwota zwiĉkszenia
(+)
1 162 593,84
1 162 593,84
1 162 593,84

-

1 162 593,84

1 162 593,84

-

1 162 593,84

1 162 593,84

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
Henryk Dziechciewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 337

– 19737 –

Poz. 2335
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/379/10
Rady Gminy Klucze
z dnia19 maja 2010r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

750
75023

921
92109

92195

926
92695

Razem

Nazwa - treņć
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2. wydatki majątkowe
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
2. wydatki majątkowe
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej
Pozostała działalnoņć
2. wydatki majątkowe
2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Pozostała działalnoņć
2. wydatki majątkowe
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kwota zmniejszenia(-)
107 596,00
107 596,00
107 596,00

Kwota zwiĉkszenia(+)
-

107 596,00

-

107 596,00

-

1 551 601,03
-

623 156,61
623 156,61
623 156,61

-

623 156,61

-

623 156,61

1 551 601,03
1 551 601,03
1 551 601,03
1 659 197,03

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 823 156,61

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
Henryk Dziechciewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 337

– 19738 –

Poz. 2335
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/379/10
Rady Gminy Klucze
z dnia 19 maja 2010 r.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Budşetowej Nr XLII/326/09
Rady Gminy Klucze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK
Lp.
1.
2.
3.
4.
4.1

4.2

NAZWA
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (deficyt) (1-2)
Finansowanie (4.1-.4.2)
Przychody budşetu
w tym:
-wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikająca
z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych
- zaciągane kredyty bankowe
Rozchody budşetu
w tym:
- spłata rat zaciągniętego kredytu
- poşyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pn. „Odnowa wsi kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Chechło”
w ramach PROW 2007-2013

KWOTA
36 033 370,72
44 511 355,56
8 477 984,84
8 477 984,84
9 077 655,37
4 265 374,45
4 812 280,92
599 670,53
480 000,00
119 670,53

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
Henryk Dziechciewicz
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/379/10
Rady Gminy Klucze
z dnia 19 maja 2010r.
Załącznik Nr 8
do Uchwały Budşetowej Nr XLII/326/09
Rady Gminy Klucze
z dnia 21 grudnia 2009r.
Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze ņrodków strukturalnych pochodzących z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Podniesienie
atrakcyjnoņci
miejscowoņci
Jaroszowiec
poprzez poprawĉ infrastruktury sportowo rekreacyjnej
Budowa budynku ņwietlicy
w Golczowicach

Okres
realizacji

Łączne
nakłady
finansowe
na zadanie w zł

Wysokoņć wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania tych wydatków w zł
2010
w tym: wkład
w tym: wkład
Udział
Ogółem
własny (koszty
własny (koszty
PROW
kwalifikowane) niekwalifikowane)

Urząd Gminy
Klucze

2010

199 620,80

199 620,80

81 812,61

35 997,19

81 811,00

Urząd Gminy
Klucze

2010

623 156,61

623 156,61

127 696,00

112 372,51

383 088,10

Jednostka
organizacyjna
wykonująca
zadanie

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
Henryk Dziechciewicz
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Poz. 2335
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/379/10
Rady Gminy Klucze
z dnia 19 maja 2010r.
Załącznik Nr 12
do Uchwały Budşetowej Nr XLII/326/09
Rady Gminy Klucze
z dnia 21 grudnia 2009r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KLUCZE (w tys zł)
Lp

I

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

II
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

III
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.2
3.2.1

IV
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4

Wyszczególnienie

DOCHODY BUDŻETU
w tym:
Dochody bieżące, w tym
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach
państwowych
Subwencje
Dotacje z budşetu państwa do zadań zleconych
Pozostałe dochody
Dochody majątkowe
PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
Kredyty bankowe
Kredyt krótkoterminowy
Kredyt długoterminowy
Poşyczki krajowe
Nadwyşka z lat ubiegłych
Wolne środki
Przychody z emisji papierów wartościowych
Przychody z prywatyzacji
majątku
Spłata udzielonych poşyczek
OGÓŁEM POZYCJE I i II
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki bieşące
w tym: koszty obsługi
długu (odsetki, prowizje)
w tym odsetki
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
i zakupy inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata poşyczek
Spłata kredytów
Spłata kredytu krótkoterminowego
Spłata kredytu długoterminowego
Wykup papierów wartościowych
Poşyczki
OGÓŁEM POZYCJE III i IV

Prognoza budżetu
Wykonanie
na
31-122009
33 620
32 590
9 760
6 887

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

36 033
34 351
8 835
7 682

35 651
35 151
9 188
8 032

37 019
36 769
9 556
8 332

38 651
38 401
9 938
8 632

40 299
40 049
10 336
8 932

41 962
41 712
10 749
9 232

43 642
43 392
11 179
9 532

9 718
3 499

10 376
3 548

11 076
3 718

11 576
3 868

12 076
4 018

12 576
4 168

13 076
4 318

13 576
4 468

2 726
1 030

3 910
1 682

3 137
500

3 437
250

3 737
250

4 037
250

4 337
250

4 637
250

5 355
4 800

9 078
4 812
0
4 812
0
0
4 266
0

120
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

38 975

45 111

35 771

37 019

38 651

40 299

41 962

43 642

34 710
31 279
25

44 511
36 025
341

35 051
33 451
563

36 299
35 449
459

37 931
37 031
416

39 579
38 629
375

41 242
40 242
333

42 922
41 872
293

0
3 431
1 824

325
8 486
7 300

563
1 600
1 400

459
850
750

416
900
800

375
950
850

333
1 000
900

293
1 050
950

0

600
0
480
0

720
0
720
0

720
0
720
0

720
0
720
0

720
0
720
0

720
0
720
0

720
0
720
0

480

720

720

720

720

720

720

0

0

0

0

0

0

0

120
45 111

0
35 771

0
37 019

0
38 651

0
40 299

0
41 962

0
43 642

4 800
555

0

0
34 710
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V

VI
VII
z art
169
ustawy
o fina
nsach
publicznych
VIII

Potencjalna spłata
z tytułu udzielonych
poręczeń (gwarancji)
Łączna kwota długu na
koniec roku budşetowego
Wskaŝnik procentowy
zadłuşenia

Lp

0

0

0

0

0

0

0

0

4 800

9 132

8 412

7 692

6 972

6 252

5 532

4 812

0,00%

2,23%

3,60%

3,18%

2,94%

2,72%

2,51%

2,32%

14,28%

25,34%

23,60%

20,78%

18,04%

15,51%

13,18%

11,03%

Wyszczególnienie

DOCHODY
BUDŻETU
w tym:

Prognoza budżetu
2017
45 339
-

2018
47 054
-

Dochody bieżące, w tym

45 089

46 804

1.1

Podatki i opłaty lokalne

11 626

12 091

1.2

Udziały w podatkach państwowych

9 832

10 132

1.3

Subwencje

14 076

14 576

1.4

Dotacje z budşetu państwa do zadań
zleconych
Pozostałe dochody

4 618

4 768

4 937

5 237

250

250

1.5

Dochody majątkowe
II

Poz. 2335

Wskaŝnik procentowy
zadłuşenia

z art
170
ustawy
o fina
nsach
publicznych

I

– 19740 –

PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:

0
-

2019
48 788

2020
50 541

2021
52 314

2022
54 108

2023
55 924

48 538
12 575
10 432
15 076
4 918

50 291
13 078
10 732
15 576
5 068

52 064
13 601
11 032
16 076
5 218

53 858
14 145
11 332
16 576
5 368

55 674
14 711
11 632
17 076
5 518

5 537
250

5 837
250

6 137
250

6 437
250

6 737
250

0
-

0
-

2.1

Kredyty bankowe

0

0

2.1.1

Kredyt krótkoterminowy

0

0

2.1.2

Kredyt długoterminowy

0

0

2.2

Poşyczki krajowe

0

0

2.3

Nadwyşka z lat ubiegłych

0

0

2.4

Wolne środki

0

0

2.5

0

0

2.6

Przychody z emisji papierów wartościowych
Przychody z prywatyzacji majątku

0

0

2.7

Spłata udzielonych poşyczek

0

0

OGÓŁEM POZYCJE I i II

45 339

47 054

III

WYDATKI BUDŻETU

44 619

46 334

3.1

Wydatki bieşące

43 519

45 184

3.1.1

250

209

3.1.1.1

w tym: koszty obsługi długu (odsetki,
prowizje)
w tym odsetki

250

209

3.2

Wydatki majątkowe

1 100

1 150

3.2.1

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 000

1 050

0
-

0
-

0
-

0
-

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
48 788

0
0
50 541

0
0
52 314

0
0
54 108

0
0
55 924

48 068
46 868
167

50 300
49 050
137

52 073
50 773
124

53 867
52 517
111

55 683
54 283
98

167
1 200
1 100

137
1 250
1 150

124
1 300
1 200

111
1 350
1 250

98
1 400
1 300

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 337

– 19741 –

IV

ROZCHODY BUDŻETU

720

720

4.1

Spłata poşyczek

0

0

4.2

Spłata kredytów

720

720

4.2.1

Spłata kredytu krótkoterminowego

0

0

4.2.2

Spłata kredytu długoterminowego

720

720

4.3

Wykup papierów wartościowych

0

0

4.4

Poşyczki

0

0

45 339

OGÓŁEM POZYCJE III i IV
V
VI
VII
z art
169
ustawy
o fina
nsach
publicznych
VIII

Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)
Łączna kwota długu na koniec roku
budşetowego
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia

I

DOCHODY
BUDŻETU
w tym:

1.1

Podatki i opłaty lokalne

1.2

Udziały w podatkach państwowych
Subwencje

1.4
1.5

Dotacje z budşetu państwa do
zadań zleconych
Pozostałe dochody
Dochody majątkowe

II
2.1

Kredyty bankowe

2.1.1

Kredyt krótkoterminowy

2.1.2

Kredyt długoterminowy

2.2

Poşyczki krajowe

2.3

Nadwyşka z lat ubiegłych

2.4

Wolne środki

2.5

Przychody z emisji papierów
wartościowych
Przychody z prywatyzacji majątku
Spłata udzielonych poşyczek

2.7

241
0
241
0
241
0
0
52 314

241
0
241
0
241
0
0
54 108

241
0
241
0
241
0
0
55 924

0

0

0

0

0

0

0

4 092

3 372

2 652

2 411

2 170

1 929

1 688

2,14%

1,97%

1,82%

0,75%

0,70%

0,65%

0,61%

9,03%

7,17%

5,44%

4,77%

4,15%

3,57%

3,02%

Prognoza budżetu

2024
57 762

2025
59 624

2026
61 511

2027
63 423

2028
65 361

2029
67 327

2030
69 322

57 512
15 299
11 932

59 374
15 911
12 232

61 261
16 548
12 532

63 173
17 210
12 832

65 111
17 898
13 132

67 077
18 614
13 432

69 072
19 359
13 732

17 576
5 668

18 076
5 818

18 576
5 968

19 076
6 118

19 576
6 268

20 076
6 418

20 576
6 568

7 037
250

7 337
250

7 637
250

7 937
250

8 237
250

8 537
250

8 837
250

PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:

2.6

241
0
241
0
241
0
0
50 541

Wyszczególnienie

Dochody bieżące, w tym

1.3

47 054

720
0
720
0
720
0
0
48 788

Wskaŝnik procentowy zadłuşenia

z art
170
ustawy
o fina
nsach
publicznych
Lp

Poz. 2335

OGÓŁEM POZYCJE I i II

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
57 762

0
59 624

0
61 511

0
63 423

0
65 361

0
67 327

0
69 322
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III

WYDATKI BUDŻETU

3.1

Wydatki bieşące

3.1.1
3.1.1.1

w tym: koszty obsługi długu
(odsetki, prowizje)
w tym odsetki

3.2

Wydatki majątkowe

3.2.1

w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne

IV

ROZCHODY BUDŻETU

4.1

Spłata poşyczek

4.2

Spłata kredytów

4.2.1

Spłata kredytu krótkoterminowego
Spłata kredytu długoterminowego
Wykup papierów wartościowych
Poşyczki

4.2.2
4.3
4.4

OGÓŁEM POZYCJE III i IV
V

VI
VII
z art
169
ustawy
o fina
nsach
publicznych
VIII
z art
170
ustawy
o fina
nsach
publicznych

Potencjalna spłata z tytułu
udzielonych poręczeń (gwarancji)
Łączna kwota długu na koniec
roku budşetowego
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia

– 19742 –

Poz. 2335

57 521
56 071
85

59 383
57 883
72

61 270
59 720
60

63 182
61 582
47

65 120
63 470
34

67 086
65 386
21

69 080
67 330
8

85
1 450
1 350

72
1 500
1 400

60
1 550
1 450

47
1 600
1 500

34
1 650
1 550

21
1 700
1 600

8
1 750
1 650

241
0
241
0

241
0
241
0

241
0
241
0

241
0
241
0

241
0
241
0

241
0
241
0

242
0
242
0

241

241

241

241

241

241

242

0

0

0

0

0

0

0

0
57 762

0
59 624

0
61 511

0
63 423

0
65 361

0
67 327

0
69 322

0

0

0

0

0

0

0

1 447

1 206

965

724

483

242

0

0,56%

0,52%

0,49%

0,45%

0,42%

0,39%

0,36%

2,51%

2,02%

1,57%

1,14%

0,74%

0,36%

0,00%

Wskaŝnik procentowy zadłuşenia

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
Henryk Dziechciewicz
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Poz. 2335,2336
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/379/10
Rady Gminy Klucze
z dnia19 maja 2010r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

750
75023

921

Kwota zmniejszenia
(-)

Nazwa
Administracja publiczna

107 596,00

-

Urzędy gmin

107 596,00

-

w tym inwestycja:

107 596,00

-

- "Elektroniczny Urząd Gminy Klucze"

107 596,00

-

1 551 601,03

623 156,61

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

623 156,61

w tym inwestycje:

-

623 156,61

-budowa budynku świetlicy w Golczowicach, w tym:

-

623 156,61

- wkład własny

-

240 068,51

- udział PROW

-

383 088,10

Pozostała działalność

1 551 601,03

-

w tym inwestycja:

1 551 601,03

-

-dotacja celowa z budşetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach

1 551 601,03

-

Kultura fizyczna i sport

-

1 200 000,00

Pozostała działalność

-

1 200 000,00

w tym inwestycja:

-

1 200 000,00

- "Przebudowa budynku przy basenie w Jaroszowcu"

-

1 200 000,00

1 659 197,03

1 823 156,61

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109

92195

926
92695

Kwota zwiĉkszenia
(+)

Razem;

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
Henryk Dziechciewicz
2335
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UCHWAŁA NR XLIX/380/10
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/369/10 z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały
budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 58 ust. 1 –
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych –
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami)
Rada Gminy Klucze
uchwala co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XLVII/369/10 z dnia
16 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budşeto-

wej Gminy Klucze na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w/w uchwały zapis:
- wydatki
bieşące
jednostek
budşetowych
247.115,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
97.768,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
149.346,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 330,00 zł”
zastępuje się zapisem o brzmieniu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 337
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– wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej
247.445,40 zł”
Dział
Rozdział
852
85214
85219

85295
853
85395

Poz. 2336,2337

2) dokonuje się zmian w wydatkach budşetu jak w tabeli
ponişej:

Nazwa
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
- wydatki bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oņrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące
-wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
- wydatki bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
- wydatki bieżące
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
RAZEM

3) w § 3 w/w uchwały zapis:
„W uchwale budşetowej Gminy Klucze na 2010 rok
Rady Gminy Klucze Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia
2009r. w § 5 w punkcie 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 o następującej treści:
„3) wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków strukturalnych pochodzących z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak załącznik nr 8A”,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”
zastępuje się zapisem o brzmieniu:
” W uchwale budşetowej Gminy Klucze na 2010 rok
Rady Gminy Klucze Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia
2009r. dodaje się § 5a o następującej treści:
„1. Ustala się limity na programy i projekty współfinansowane ze środków strukturalnych pochodzą-

(-)
zmniejszenia
40.181,48
17.973,48
17.973,48
17.973,48
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
17.408,00
17.408,00
17.408,00
-

(+)
zwiększenia
40.181,48
40.181,48
40.181,48
40.181,48

40.181,48

40.181,48

cych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak
załącznik nr 8A”,
2. Upowaşnia się Wójta Gminy Klucze do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją programów
i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych pochodzących z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 8A”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Klucze.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Klucze
Henryk Dziechciewicz

2336
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UCHWAŁA NR XXXIV/202/10
RADY GMINY MĈDRZECHÓW
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĈDRZECHÓW
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt l ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.T. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z p.zm.) - Rada Gminy
w Mędrzechowie uchwala, co następuje :
§ 1. W Statucie Gminy Mędrzechów stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy
w Mędrzechowie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie:
Statutu Gminy Mędrzechów (Dz.Urz. Województwa
Małopolskiego Nr 182 , poz. 2289 z p.zm ) - wprowadza
się następujące zmiany :
1) § 60 otrzymuje brzmienie: ”§ 60
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budşetowej Gminy

2. Budşet jest rocznym planem dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów Gminy.
3. Budşet jest uchwalany na rok budşetowy.
4. Rokiem budşetowym jest rok kalendarzowy
5. Podstawą gospodarki finansowej Gminy w danym
roku budşetowym jest uchwała budşetowa.
6. Uchwała budşetowa składa się z:
1) budşetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) załączników.
7. Uchwałę budşetową Rada Gminy podejmuje przed
rozpoczęciem roku budşetowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach - nie póŝniej niş do
dnia 31 stycznia roku budşetowego.”

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 337
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2) § 61 otrzymuje brzmienie: „§ 61
1. Wójt sporządza i przedkłada projekt uchwały budşetowej:
1) Radzie Gminy
2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budşetowy.
2. Wraz z projektem uchwały budşetowej Wójt
przedkłada Radzie Gminy i regionalnej izbie obrachunkowej:
1) uzasadnienie do projektu uchwały budşetowej;
2) inne materiały określone w uchwale, o której
mowa w § 62a.
3. Opinię
regionalnej
izby
obrachunkowej
o projekcie uchwały budşetowej Wójt jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budşetu, Radzie Gminy,
3) § 62 otrzymuje brzmienie „§ 62
1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:
1) budşetowej,
2) o prowizorium budşetowym,
3) o zmianie uchwały budşetowej - przysługuje
wyłącznie Wójtowi .
4) po § 62 dodaje się § 62 a w brzmieniu „§ 62a Rada
Gminy podejmuje uchwałę w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budşetowej, która określa
w szczególności:
1) wymaganą szczegółowość projektu budşetu Gminy,
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem
uchwały budşetowej
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt przedłoşy Radzie Gminy
wraz z projektem uchwały budşetowej.
5) § 64 otrzymuje brzmienie : „§ 64
1. Dochodami Gminy są:
1) dochody własne;
2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budşetu państwa.

Poz. 2337

b) targowej,
c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania
psów,
d) eksploatacyjnej
w części
określonej
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póŝn. zm.),
e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budşetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budşetowych i gospodarstw pomocniczych
gminnych jednostek budşetowych;
4) dochody z majątku gminy;
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pienięşnych i grzywien określonych
w odrębnych przepisach;
7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budşetu
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8) odsetki od poşyczek udzielanych przez gminę, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9) odsetki od nieterminowo przekazywanych naleşności stanowiących dochody gminy;
10) odsetki od środków finansowych gromadzonych
na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
11) dotacje z budşetów innych jednostek samorządu
terytorialnego;
12) inne dochody naleşne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
7) w § 73 ust. 4 otrzymuje brzmienie : „4.Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 )”
8) Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Mędrzechów otrzymuje brzmienie :
„Załącznik nr 2
do Statutu Gminy Mędrzechów

2. Dochodami własnymi Gminy są równieş udziały
we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób
prawnych

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

3. Dochodami Gminy mogą być:

1. Publiczne Przedszkole w Mędrzechowie

1) środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi;
2) środki pochodzące z budşetu Unii Europejskiej;
3) wpływy z samoopodkowania mieszkańców ;
4) inne środki określone w odrębnych przepisach.
6) po § 64 dodaje się 64a w brzmieniu : „ § 64a 1. Ŝródłami dochodów własnych Gminy są:
1) wpływy z podatków:
a) od nieruchomości,
b) rolnego,
c) leśnego,
d) od środków transportowych
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej,
f) od spadków i darowizn,
g) od czynności cywilnoprawnych;
2) wpływy z opłat:
a) skarbowej,

2. Publiczne Przedszkole w Grądach.
3. Publiczne Przedszkole w Woli Mędrzechowskiej.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie.
5. Gminny
Ośrodek
w Mędrzechowie.

Pomocy

Społecznej

6. Szkoła Podstawowa w Woli Mędrzechowskiej.
7. Szkoła Podstawowa w Grądach.
8. Zespół Szkół w Mędrzechowie
9. Gminny Zespół
w Mędrzechowie

Obsługi

Szkół

i Przedszkoli

10. Urząd Gminy w Mędrzechowie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy."

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 337
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§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

Poz. 2337,2338,2339

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14-tu dni od
dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga

2337
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UCHWAŁA NR XXXIV/203/10
RADY GMINY MĈDRZECHÓW
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmieniająca Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiacego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09
Rady Gminy w Mĉdrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli .
Na podstawie art.30 ust.6 i art. 54 ust.7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /J.T. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz.674 z póŝn. zm. / oraz w uzgodnieniu
z Nauczycielskimi Związkami Zawodowymi , Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala , co następuje :
§ 1. W Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09 Rady
Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczacej do 4 oddziałów
Dyrektor szkoły liczacej od 5 do 7 oddziałów
Dyrektor zespołu szkół
Wicedyrektor zespołu szkól
Wychowawca świetlicy
Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin
Dyrektor przedszkola czynnego powyşej 5 godzin
Wychowawca przedszkola
Opiekun staşu
Wychowawca klasy liczącej do 15 uczniów
Wychowawca klasy liczacej od 16 do 25 uczniów
Wychowawca klasy liczącej od 26 i więcej uczniów

3) § 32 otrzymuje brzmienie: „§ 32 Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleşności od
liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 5 zł
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 10 zł
3) przy trzech osobach w rodzinie –15 zł
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 20 zł”
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół i przedszkoli .
2338

1) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7 Średnia wysokość dodatku motywacyjnego w szkole nie powinna przekroczyć ogólnej wartości zabezpieczonych środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
w wysokości 4,5 % na etat przeliczeniowy,
z zastrzeşeniem § 41.”
2) § 13 otrzymuje brzmienie: ” §13
1. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się według
tabeli: „

Miesięcznie w zł
od 150 do 500
od 200 do 750
od 300 do 1100
od 200 do 600
100
od 100 do 350
od 150 do 500
70
od 20 do 40
80
100
120
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
3. Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń obowiązujących od 01.05.2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 337
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Poz. 2339

2339
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UCHWAŁA NR XXXIV/205 /10
RADY GMINY MĈDRZECHÓW
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnoņci pieniĉżnych mających charakter
cywilnoprawny
Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 ) Rada
Gminy w Mędrzechowie uchwala ,co następuje :
§ 1.
1. Uchwała określa zasady , sposób i tryb umarzania,
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
naleşności pienięşnych przysługujących gminie
i jednostkom organizacyjnym gminy do których nie
mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (J.T. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8 , poz. 60 z póŝ. zm.) .
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o decyzji naleşy przez to
rozumieć złoşone na piśmie oświadczenie woli wierzyciela .
§ 2.
1. Naleşność moşe być umorzona w całości z urzędu
jeşeli :
1) osoba fizyczna – zmarła , nie pozostawiając şadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów , albo pozostawiła przedmioty codziennego uşytku , których wartość nie przekracza kwoty 6000 zł ,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku , z którego moşna by egzekwować
naleşności , a odpowiedzialność z tytułu naleşności nie przechodzi z mocy praw na osoby trzecie ,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyşszej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nie skuteczne ,
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji ,
5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny .
§ 3.
1. Naleşność moşe być umorzona w całości lub w części
na wniosek dłuşnika jeşeli prowadzone postępowanie
wyjaśniające wykaşe ,şe za umorzeniem przemawiają
szczególne względy gospodarcze i społeczne .
2. Umorzenie naleşności z przyczyn o których mowa
w ust. 1 moşe nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłoşenia naleşności na raty
nie zapewnia spłaty tej naleşności .
§ 4.
1. Umorzenie naleşności , za którą odpowiada solidarnie
więcej niş jeden dłuşnik moşe nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do
wszystkich zobowiązanych .
2339

2. Umorzenie naleşności głównej pociąga za sobą umorzenie naleşnych odsetek. jeşeli umorzenie dotyczy części naleşności głównej , w odpowiednim stosunku do tej
naleşności podlegają umorzeniu naleşne odsetki .
§ 5.
1. Na wniosek dłuşnika w przypadku gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn na
uwzględnienie , organ uprawniony do umorzenia naleşności moşe odroczyć termin zapłaty naleşności lub
rozłoşyć na raty , biorąc pod uwagę moşliwości płatnicze dłuşnika oraz uzasadniony interes wierzyciela .
2. Od naleşności której termin zapłaty odroczono lub
którą rozłoşono na raty nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty określonych decyzji .
3. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości rat ustalonych w decyzji pozostała do spłaty naleşność staje się natychmiast wymagalna wraz
z naleşnościami odsetkowymi za zwłokę w tym równieş odsetkami o których mowa w ust. 2 .
§ 6.
1. Decyzje w sprawie umorzenia , odroczenia terminu
zapłaty oraz rozkładania na raty naleşności pienięşnej
przysługującym gminnym jednostkom organizacyjnym podejmują kierownicy tych jednostek
2. Decyzje o których mowa w ust. 1 dotyczące naleşności związanych z zadaniami realizowanymi przez
Urząd Gminy podejmuje Wójt Gminy lub upowaşniony przez niego pracownik Urzędu .
3. Umarzanie odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładanie na raty naleşności pienięşnych w wysokości powyşej 1000 zł (słownie złotych , jeden tysiąc ) wymaga zgody Wójta Gminy .
§ 7. Do naleşności cywilnoprawnych powstałych
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
stosuje się przepisy art. 55 – 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .
§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/63/03 Rady Gminy
w Mędrzechowie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie
zasad umarzania oraz udzielania ulg w spłacie naleşności gminy innych niş naleşności podatkowe .
§ 9.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14-tu dni od
dnia ogłoszenia .
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
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UCHWAŁA NR XXXV/217/10
RADY GMINY MĈDRZECHÓW
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póşn. zm.) oraz
art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Rada Gminy
Mędrzechów uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Zalicza się drogi połoşone na terenie gminy
Mędrzechów określone w załączniku do niniejszej
uchwały do kategorii dróg gminnych i ustala się ich
przebieg zgodnie z tym załącznikiem.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/217/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
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UCHWAŁA NR XXXV/369/10
RADY GMINY NOWY TARG - GMINA
z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie: zmian w statucie Gminy Nowy Targ
Na podstawie art. 3 ust.1,art.18 ust.2 pkt.1 oraz art.40
ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /tj.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Nowy Targ uchwalonym
uchwałą Nr XV/97/04 z dnia 31.03.2004 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 96 poz.1353 z 11.05.2004 r. załącznik nr
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3 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ
otrzymuje brzmienie:
„1. „Urząd Gminy Nowy Targ
2.

Poz. 2341,2342,2343

17. Szkoła Podstawowa w Pyzówce
18. Szkoła Podstawowa w Rogoŝniku
19. Szkoła Podstawowa w Morawczynie

Gminny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Łopusznej

w Nowym

Targu

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu
z siedzibą w Waksmundzie

20. Gimnazjum Nr 1 w Krempachach
21. Gimnazjum Nr 2 w Ludŝmierzu
22. Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej
23. Zespół
Szkoły
w Gronkowie

Podstawowej

i Gimnazjum

24. Zespół
Szkoły
w Łopusznej

Podstawowej

i Gimnazjum

25. Zespół
Szkoły
w Waksmundzie.

Podstawowej

i Gimnazjum

8. Szkoła Podstawowa w Ostrowsku
9. Szkoła Podstawowa w Nowej Białej

26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4. Szkoła Podstawowa w Dębnie
5. Szkoła Podstawowa w Harklowej
6. Szkoła Podstawowa w Knurowie
7. Szkoła Podstawowa w Szlembarku

10. Szkoła Podstawowa w Krempachach

27. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy
Nowy Targ.”

11. Szkoła Podstawowa w Dursztynie

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

12. Szkoła Podstawowa w Ludŝmierzu

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

13. Szkoła Podstawowa w Krauszowie
14. Szkoła Podstawowa w Lasku
15. Szkoła Podstawowa w Klikuszowej

Przewodniczący
Rady Gminy: Wiesław Parzygnat

16. Szkoła Podstawowa w Obidowej
2341
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UCHWAŁA NR XLVII/339/2010
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wskazania miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pokt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.zm.) oraz art. 34
ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z poŝn.zm.)
Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazuje
się miejsce, w którym dopuszcza się wydobywanie kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód

w Piwnicznej-Zdroju (za szkołą), na prawym brzegu rzeki
Poprad, w km 22+100 – 22+300.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Schuster

2342
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UCHWAŁA NR LVI/383/10
RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ
z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Rabka-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poŝn.
zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) – Rada Miasta Rabka–
Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka–Zdrój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2.
1. Traci moc uchwała Nr XXIX222/05 Rady Miasta Rabka–Zdrój z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Rabka–Zdrój.

Poz. 2343

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
obowiązującą
od
1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój
mgr Maria Górnicka-Orzeł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Rabka–Zdrój.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVI/383/10
Rady Miasta Rabka-Zdrój
z dnia 17 maja 2010 r.
REGULAMIN udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Rabka–Zdrój.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom w celu zmniejszenia róşnic
w dostępie do edukacji oraz umoşliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających
z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
§ 2.
1. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieşy i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
słuşb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuşej jednak niş do ukończenia
24 roku şycia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych
ośrodków
umoşliwiających
dzieciom
i młodzieşy upośledzonym umysłowo w stopniu
głębokim a takşe dzieciom i młodzieşy upośledzonym umysłowo ze sprzęşonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przysługują równieş:
1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieşy
i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki,
2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłuşej jednak niş do ukończenia 24 roku şycia.
§ 3.
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze
socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

§ 4.
1. Stypendium szkolne moşe otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, cięşka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a takşe, gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi,
który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych z zastrzeşeniem
rozdz. II § 6 ust. 2
3. Zasiłek szkolny moşe być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokoņci stypendium szkolnego
§ 5.
1. Wysokość stypendium szkolnego zaleşy od sytuacji
materialnej ucznia i jego rodziny oraz wysokości
dotacji celowej przekazanej z budşetu państwa
Gminie Rabka – Zdrój, które stanowi 80% natomiast 20% pochodzi z budşetu gminy.
2.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie moşe być większa niş
„kwota bazowa”, której wysokość ustalana jest na
podstawie art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz.1362 z póŝn. zm.).

3. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się
stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym.
4. Pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium
szkolne mają uczniowie z rodzin, w których poza
niskimi dochodami występuje bezrobocie, niepełnosprawność, cięşka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a takşe, gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
5. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, jest większa
niş liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie
o najnişszych dochodach w rodzinie, uczniowie,
którzy
nie
pobierają
innego
stypendium
o charakterze socjalnym.
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§ 6.
1. Stypendium szkolne nie moşe być nişsze miesięcznie niş 80 % i wyşsze niş 200 %, kwoty której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006
r. Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.)
2.

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
moşe otrzymać stypendium szkolne w wysokości,
która łącznie z innym stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
dwudziestokrotności kwoty, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
słuşb społecznych - osiemnastokrotności kwoty
o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.).
Rozdział 3
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 7.

1. Forma udzielania stypendium szkolnego zaleşy od
potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Rabka – Zdrój.
2. Stypendium szkolne moşe być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
1) nauki języka obcego,
2) zajęć wyrównawczych prowadzonych poza systemem szkolnym,
3) zajęć terapeutycznych,
4) zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5) dodatkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych poza systemem szkolnym,
6) zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji,
7) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
8) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
9) zakupu podręczników, przyborów i pomocy
szkolnych, multimedialnych programów edukacyjnych, stroju do gimnastyki,
10) innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę oraz niezbędnych do nauki.
3. Uczniowie szkół i słuchacze kolegiów mogą otrzymywać stypendium w formie refundacji kosztów
poniesionych na cele edukacyjne.
§ 8.
1. Stypendium szkolne moşe być udzielone w jednej
lub kilku formach jednocześnie.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 9.
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
2) wniosek odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników
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słuşb społecznych lub ośrodka, o którym mowa
w rozdz. 1, § 2 ust.1 pkt 2.

2. Stypendium szkolne moşe być przyznane z urzędu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich
kolegiów
języków
obcych
i kolegiów pracowników słuşb społecznych - do
dnia 15 paŝdziernika danego roku szkolnego.
4.

W
uzasadnionych
przypadkach
wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego moşe być złoşony po upływie terminu, o którym mowa w ust.3.
Uzasadnionymi przypadkami są:
1) długotrwała choroba osoby składającej wniosek,
2) wypadki losowe (np. śmierć rodzica/opiekuna
prawnego),
3) utrata zatrudnienia,
4) klęska şywiołowa.
§ 10.

1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie
krótszy niş miesiąc i nie dłuşszy niş 10 miesięcy
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
słuşb społecznych - na okres nie krótszy niş miesiąc i nie dłuşszy niş 9 miesięcy w danym roku
szkolnym.
2. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie edukacyjnej
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów na dany okres następuje po otrzymaniu
dotacji na ten cel.
3. Jeşeli forma stypendium szkolnego tego wymaga,
stypendium szkolne moşe być realizowane
w okresach innych niş miesięczne lub jednorazowo
z tym şe wartość stypendium szkolnego w danym
roku szkolnym nie moşe przekroczyć łącznie dwudziestokrotności, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (tj. Dz.U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.).
§ 11.
1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeşeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę
o której mowa w § 5 ust. 2 regulaminu,
2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy
uczniów,
3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty,
o których mowa w § 6 ust. 2 regulaminu,
4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar Gminy Rabka – Zdrój.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne
i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie
powiadomić Burmistrza Miasta Rabka - Zdrój, który przyznał stypendium o wystąpieniu przyczyn
wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których
mowa w ust. 1.
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3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienaleşnie pobranego stypendium bądŝ odstąpienia od zwrotu, wydaje Burmistrz Miasta Rabka – Zdrój.

kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
z póŝn. zm.).

4. Naleşności z tytułu nienaleşnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów
o postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji.

5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze
się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego
i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje
uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się
o stypendium
szkolne,
o której
mowa
w § 5 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.

5. Wysokość naleşności podlegającej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej naleşności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej
6. W przypadku szczególnym, zwłaszcza jeşeli zwrot
wydatków na udzielone stypendium szkolne
w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciąşenia lub teş niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Burmistrz Miasta
Rabka - Zdrój moşe odstąpić od şądania takiego
zwrotu w następujących przypadkach:
1) wypadki losowe (np. śmierć rodzica/opiekuna
prawnego),
2) utrata zatrudnienia,
3) klęska şywiołowa.
Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

6. O zasiłek szkolny moşna ubiegać się w terminie nie
dłuşszym niş dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
§ 13.
1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia
2) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników
słuşb społecznych lub ośrodka, o którym mowa
w rozdz. I § 2 ust.1 pkt 2.
2. Zasiłek szkolny moşe być równieş przyznawany
z urzędu.
Rozdział 6

§ 12.
1. Zasiłek szkolny moşe być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego,
w szczególności klęski şywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub
opiekunów prawnych.
2. Zasiłek szkolny moşe być przyznany jeden raz
w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
3. Zasiłek szkolny moşe być przyznany w formie
świadczenia pienięşnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz
lub kilka razy w roku, niezaleşnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie moşe przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność

Postanowienia końcowe
§ 14.
1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przyznaje lub odmawia przyznania
Burmistrz Miasta Rabka – Zdrój w drodze decyzji
administracyjnej.
2. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotacje
z budşetu państwa w wysokości 80%.
3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym stanowi załącznik nr 1 i
2 do niniejszego regulaminu.
Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVI/383/10
Rady Miasta Rabka-Zdrój
z dnia 17 maja 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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UCHWAŁA NR LVI/388/10
RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ
z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/368/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomoņci Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomoņć
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40
ust. 2 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 13
oraz art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r.
Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600; Nr 220, poz. 1601;
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369;
Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 42,
poz. 335; Nr 42, poz. 340; Nr 98, poz. 817; Nr 161,
poz. 1279; Nr 161, poz. 1281; Nr 206, poz. 1590) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
- Rada Miasta Rabka-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. W §2 ust.1 załącznika do Uchwały
Nr LII/368/10Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 18 marca
2010 r. Zasady nabywania, zbywania i obciąşania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierşawiania
lub najmu na okres dłuşszy niş trzy lata lub czas nieoznaczony, a takşe zasady zawierania umów, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość skreśla się słowa „umów uşyczenia
lub”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Rabka-Zdrój.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta RabkaZdrój przez okres 30 dni.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój:
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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UCHWAŁA NR LV/874/2010
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 maja 2010 r.
W sprawie okreņlenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatnoņci za usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak
również tryb przekazywania wpłat za usługi opiekuńcze .
Działając na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt. 6,
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŝn zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j.
z 2008 roku Dz. U. z 2009 r. Nr . 175 poz. 1362 z póŝ. zm.)
Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, zwanych dalej
usługami, przysługuje osobie samotnej, która
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane równieş osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina
oraz wspólnie niezamieszkujący małşonek lub członek rodziny , wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2.
1. Usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zakopanem obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb şyciowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę moşliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
§ 3.
1. Usługi przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej, opiekuna prawnego lub z urzędu, po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego uzupełnionego dokumentacją, w tym opinią lekarską.
2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakopanem przyznając decyzją administracyjną
świadczenie usług, ustala ich zakres, uwarunkowany
stanem zdrowia świadczeniobiorcy, w tym szczególnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju schorzenia

Dziennik Urzędowy
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lub niepełnosprawności, okres i miejsce świadczenia
usług, a ponadto ustala wysokość odpłatności, termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone
usługi. 3. Ponadto w decyzji określa się wysokość
odpłatności, ponoszonej przez osoby do niej zobowiązane i wymienione w § 4 ust. 5 na podstawie
umowy zawartej z MOPS.
§ 4.
1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 11 zł. / jedenaście złotych /.
2. Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi
jest wysokość kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej.
3. Z obowiązku odpłatności zwolnione w całości są
osoby, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
4. Świadczeniobiorcy, których dochód na osobę przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie, ponoszą odpłatność na zasadach
określonych w Tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
5. Przepis § 4 ust. 4 nie ma zastosowania do osób, których własne zasoby majątkowe, w szczególności
w postaci nieruchomości budynkowej, lokalowej lub
gruntowej umoşliwiają zapewnienie sobie opieki ze
strony bliskich lub innych osób w zamian za rozporządzenie wskazanymi zasobami majątkowymi.
Osoby te ponoszą pełną odpłatność za usługi opiekuńcze z zasobów własnych lub osób rozporządzających ich zasobami i majątkiem, na podstawie podpisanej umowy pomiędzy klientem lub rozporządzającym a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Zakopanem.
6. Przepis § 4 ust. 5 nie ma zastosowania do osób, będących w szczególnie trudnych sytuacjach n.p. brak
kontaktu z klientem, brak postanowienia o ubezwłasnowolnieniu i wskazania opiekuna prawnego, brak
dokumentu o rozporządzeniu swoim majątkiem,
braku moşliwości wyegzekwowania naleşności za
usługi opiekuńcze od osób rozporządzających majątkiem. Ze względów humanitarnych i społecznych
zapewnienie takich usług w takiej sytuacji jest konieczne, dlatego do czasu ostatecznego ustalenia sytuacji klienta , stosuje się Tabelę o odpłatności będącą Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. Świadczeniobiorcy, którzy świadomie odmawiają
wskazania osób zobowiązanych do alimentacji i odpłatności – niezaleşnie od przepisów powyşszych –
ponoszą pełną odpłatność za usługi.
§ 5.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek świadczeniobiorcy zobowiązanego do
odpłatności za korzystanie z usług, członka jego
rodziny lub z urzędu moşe nastąpić częściowe lub

Poz. 2345
całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat na czas
określony lub na stałe ze względu na:
a) sprawowanie opieki nad więcej niş jedną osobą w
rodzinie wymagającą pomocy w formie usług
opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub
niepełnosprawności , wieku lub stanu zdrowia,
b) ponoszenie duşych wydatków na leki i kosztów leczenia przez świadczeniobiorców, dla których odpłatność stanowiłaby nadmierne obciąşenie,
c) inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje şyciowe.

2. Decyzję w sprawie całkowitego lub częściowego
zwolnienia z ponoszenia opłat za korzystanie z usług
opiekuńczych podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem na podstawie:
1) wywiadu środowiskowego, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia klienta
2) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy,
3) rodzinnych wywiadów środowiskowych u małşonka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających
się o pomoc, u osób rozporządzających majątkiem świadczeniobiorców , u osób, które prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie, a są zobowiązane do alimentacji
członków rodziny.
§ 6.
Odpłatność za usługi jest wyliczana w okresach
miesięcznych do ostatniego dnia kaşdego miesiąca i
wpłacana bezpośrednio do kasy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakopanem lub przelewem na
konto wskazane w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, w terminie do 15-go dnia kaşdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
§ 7.
Traci moc Uchwała Nr IX/95/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieş trybu ich pobierania.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 9.
Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Wawrzyniec Bystrzycki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/874/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 maja 2010 r.

TABELA ODPŁATNOŅCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE W ŅRODOWISKU
Dochód (kryterium dochodowe określone w art.8 ust 1 ustawy o pomocy
społecznej
Do477

Osoby samotnie gospodarujące
Procent odpłatności za usługi opiekuńcze od podstawy przyjętej
w Uchwale Rady Miasta
0%

Osoby w rodzinie
Procent odpłatności za usługi
opiekuńcze od podstawy przyjętej
w Uchwale Rady Miasta
0%

Od477,01do627,10

3%

6%

Od627,11do777,20

7%

10%

Od777,21do927,20

15%

15 %

Od927,01do1077,20

25%

30%

Od1077,21do 1277,20

35 %

50%

Od1227,21 do1377,20

55%

70%

Od1377,21do 1527,20

75%

90%

Od1527,21do1677,20

90%

100%

Od1677,21

100%

100%
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Przewodniczący Rady:
Wawrzyniec Bystrzycki
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UCHWAŁA NR LV/875/2010
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 maja 2010 r.
W sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 6; art.18 ust. 2 pkt 9
lit. h; art.40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca
2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2009r Nr 175 poz. 1362 z póŝniejszymi zmianami),
Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Zakopanem w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXIV/296/2008 Rady Miasta
Zakopane z dnia 05 czerwca 2008r w sprawie: nadania
Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Zakopanem,
zmienionego
Uchwałą
Nr XXXIII/476/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia
22 grudnia 2008r w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem
§ 4.
Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady:
Wawrzyniec Bystrzycki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/875/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 maja 2010 r.
STATUT MIEJSKIEGO OŅRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W ZAKOPANEM
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem
zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną
Miasta Zakopane utworzoną przez Radę Miasta
Zakopane nie posiadającą osobowości prawnej,
finansowaną jako jednostka budşetowa.
2. Siedzibą i obszarem działania MOPS jest Miasto
Zakopane
3. MOPS działa w granicach administracyjnych Miasta Zakopane.
4. Nadzór nad MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane i Wojewoda
§ 2.
1. MOPS działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŝn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz. 1362),
3) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r ( t.j Dz. U. Nr 157 poz. 1240 )
4) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734
z póŝn. zm.),
5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255
z póŝn. zm.),
6) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłuşników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 85 poz.732
z póŝn. zm.)
7) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia
29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 179
poz. 1485 z póŝn. zm.)
8) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1493
z póŝn. zm. )
9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
w sprawie trybu organizowania prac społecznie uşytecznych i robót publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69 poz. 415)

10) „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Zakopane na lata 2008 2013 ”
11) zadań zleconych do realizacji przez Burmistrza
Miasta Zakopane
12) „Gminnego Systemu Opieki Nad Dzieckiem
i Rodziną na lata 2008 - 2013 ”.
13) „Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ”.
14) innych przepisów prawa materialnego, dotyczących działania MOPS,
15) niniejszego Statutu.
2. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne
sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 3.
1. MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną
systemu pomocy społecznej Miasta Zakopane
w skład którego wchodzą :
Dział Administracyjny i Obsługowy
Dział Finansowo – Księgowy
Dział Pomocy Środowiskowej
Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie
Dział Świadczeń Finansowych i Dokumentacji
Dział Świadczeń Rodzinnych
Koordynator Dodatków Mieszkaniowych
Dział Usług Socjalnych
Koordynator Usług Opiekuńczych
Koordynator Usług dla Bezdomnych
Dział Integracji i Aktywności Społecznej
Świetlica Opiekuńczo –Wychowawcza Wsparcia
2. Zasady funkcjonowania i podporządkowania komórek organizacyjnych o której mowa w ust. 1 określa niniejszy Statut i Regulamin komórek organizacyjnych.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 4.
Celem działalności MOPS jest:
1) doprowadzenie do moşliwie pełnego şyciowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,
2) umoşliwienie osobom i rodzinom przezwycięşenie
trudnych sytuacji şyciowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, moşliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
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§ 5.
1. Zadania MOPS obejmują:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich
ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi,
4) zaspakajanie niezbędnych potrzeb şyciowych
osób i rodzin, w szczególności poprzez:
a) świadczenie usług przewidzianych ustawą
o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
b)

przyznawanie i wypłacanie świadczeń
przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,

5) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy
społecznej oraz ocena efektów jej działalności
w mieście,
6) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich
zdolności do samodzielnego rozwiązywania
własnych problemów,
7) organizowanie róşnorodnych form pomocy,
w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a takşe udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,
8) koordynowanie pracy komórek organizacyjnych
o których mowa w § 3,
9) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad komórkami organizacyjnymi pomocy
społecznej w Zakopanem podlegającymi
MOPS,
10) współpraca i współdziałanie z organizacjami
społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na
zasadzie partnerstwa w zakresie pomocy społecznej,
2. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne
sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 6.
1. Realizacja zadania z zakresu pomocy moşe być
zlecana organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym
działającym na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji
wolności sumienia i wyznania, jeşeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Poz. 2346
§ 7.

MOPS moşe pozyskiwać środki zewnętrzne na
realizację zadań statutowych
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 8.
1. Dyrektor kieruje i reprezentuje MOPS na zewnątrz.
2. Dyrektor MOPS realizuje zadania własne gminy
oraz zadania zlecone i działa w granicach upowaşnień do zawierania umów, porozumień oraz do
wydawania decyzji administracyjnych udzielonych
przez Radę Miasta Zakopane lub Burmistrza Miasta
Zakopane.
3. Dyrektor MOPS na podstawie upowaşnień
udzielonych przez Burmistrza Miasta Zakopane
moşe występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.
4. Dyrektor składa roczne sprawozdanie Radzie Miasta
Zakopane z działalności MOPS oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
5. Burmistrz Miasta Zakopane nawiązuje i rozwiązuje
stosunek pracy z Dyrektorem MOPS.
6. Zastępców Dyrektora i Głównego księgowego oraz
Kierowników komórek organiza- cyjnych będących
w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Dyrektor
MOPS.
§ 9.
Dyrektor MOPS działa jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictw udzielonych zgodnie z zapisem § 11
ust. 1 i 2
§ 10.
1. Dyrektor MOPS ustala strukturę MOPS oraz szczegółowy zakres komórek organizacyjnych w Regulaminie Organizacyjnym.
2.

Regulamin Organizacyjny jest wprowadzany
w şycie Zarządzeniem Dyrektora MOPS.
§ 11.

1. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej naleşących do właściwości gminy i zleconych gminie , decyzje administracyjne z upowaşnienia Burmistrza Miasta Zakopane wydaje
Dyrektor MOPS.
2. Burmistrz Miasta Zakopane moşe udzielić innej
osobie na wniosek Dyrektora MOPS upowaşnienia
do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy i zadań zleconych gminie.
§ 12.
W czasie nieobecności Dyrektora MOPS jego
obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora MOPS lub
inna przez niego upowaşniona osoba.
§ 13.
1. Dyrektor MOPS sprawuje nadzór nad komórkami
organizacyjnymi wymienionymi w § 3 ust. 1 w zakresie:
1) opiniowania i kontroli realizacji zadań,
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2) koordynacji wykonywania zadań,
3) opiniowania rocznych, wieloletnich planów finansowych, 4) opiniowania rocznych sprawozdań.
2. Dyrektor MOPS sprawuje nadzór merytoryczny
oraz w zakresie upowaşnień nad realizacją zadań
wynikających z ustawy o pomocy społecznej
a powierzonych do realizacji przez Burmistrza
Miasta Zakopane innym podmiotom.

Poz. 2346

3. Komórki organizacyjne wymienione w § 3 ust.1
przedkładają swoje potrzeby oraz sprawozdania
Dyrektorowi MOPS.
§ 16.
MOPS jest upowaşniony do przyjmowania darowizn
przeznaczonych na działalność statutową.
§ 17.
Nadzór nad prowadzoną przez MOPS gospodarką
finansową sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane

Rozdział 4

Rozdział 5

Gospodarka majątkowa i finansowa

Postanowienia końcowe

§ 14.
Dyrektor MOPS zarządza powierzonym mu mieniem,
zapewnia jego ochronę i naleşyte wykorzystanie.

§ 18.
1. Statut MOPS jest nadawany przez Radę Miasta
Zakopane .

§ 15.
1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny
plan dochodów i wydatków .

2. Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej
dla jego nadania
2346

2. MOPS prowadzi obsługę finansowo - księgową
zadań jednostek i komórek organizacyjnych działających w strukturze organizacyjnej MOPS.

Przewodniczący Rady:
Wawrzyniec Bystrzycki
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