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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 czerwca
2010 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój
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Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę
Nr XL/451/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie
zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok
2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
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Burmistrza Biecza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010
Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
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Rady Miasta Gorlice z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok
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Rady Miasta Gorlice z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok
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Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie
reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków –
Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Południe i Zespołu
Ekonomiki Oświaty Kraków – Wschód.
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Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. dotyczącej przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części,
które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.
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Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój.

22251

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały
budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
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Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian
w budżecie Gminy na 2010 rok

22265

Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
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Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian
w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
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Rady Gminy Sękowa z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010

22284

INFORMACJA:
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Starosty Krakowskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali
dla obrębów ewidencyjnych Batowice, Bibice, Bosutów, Dziekanowice i Węgrzce w jednostce ewidencyjnej Zielonki.
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
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Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie
podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice
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UCHWAŁA NR KI-411-145/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 9 czerwca 2010 r.
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na
terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr L/350/10 Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie
Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne
inne niż Gmina Krynica-Zdrój w części objętej:
- § 2 ust. 3 i 4 uchwały,
- § 3 uchwały,
- § 5 ust. 3 uchwały,
- § 7 ust. 4 pkt 2 uchwały w zakresie słów „pobierania
dokumentów i innych materiałów”
- § 8 ust. 1 uchwały.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr L/350/10 Rady Miejskiej w KrynicyZdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Kryni-

ca-Zdrój wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w dniu 20 maja 2010 r., za pośrednictwem
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Badając zgodność z prawem przedmiotowej
uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie stwierdziło, że Rada Miejska w KrynicyZdroju powołując się na art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn zm./ uregulowała tryb udzielania i rozliczania
dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystania dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie
oświaty oraz szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego.
Rada Miejska w Krynicy-Zdroju postanowieniami § 2 ust. 3 i 4 uchwały, ustalając wysokość dotacji
na każdego ucznia dla innych publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, wskazała stawkę procentową odnoszoną do ustalonych w budżecie
gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Krynica-Zdrój w przeliczeniu na jednego ucznia. Tak
wskazana podstawa ustalenia dotacji na ucznia odbiega
jednak od regulacji ustawowych. W art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, regulującym dotacje dla publicznych form wychowania przedszkolnego, o których
mowa
w przepisach art. 14 ust. 7, stawka procentowa dotacji
na każdego ucznia odnoszona jest bowiem do wydat-
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ków bieżących przewidzianych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
Z kolei w art. 90 ust 2d ustawy o systemie oświaty, regulującym dotacje dla niepublicznych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach art. 14
ust. 7, stawka procentowa dotacji na każdego ucznia
odnoszona jest do wydatków bieżących ponoszonych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
Przepisem § 3 uchwały Rada Miejska zadecydowała, że w przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Krynica-Zdrój wydatków bieżących
przewidzianych na utrzymanie ucznia w gminnych
przedszkolach i szkołach ulegają również zmianie kwoty
dotacji należnej podmiotom, o których mowa w uchwale – poczynając od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano zmian budżetowych. Postanowienie
to wykracza poza kompetencje prawotwórcze organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że uprawnienie Rady
Miejskiej w zakresie uregulowania trybu udzielania dotacji nie obejmuje możliwości uzupełniania ustawowych
regulacji ani wprowadzania odmiennych regulacji niż
określone ustawą. Ponadto powyższe postanowienie
ogranicza uprawienie szkoły lub przedszkola do otrzymania przysługujących dotacji, obliczonych z uwzględnieniem podstaw ich obliczania, określonych dla poszczególnych rodzajów szkół i przedszkoli w przepisach
art. 80 i 90 ustawy systemie oświaty.
Zapisem § 5 ust. 3 uchwały Rada Gminy Krynica-Zdrój ustaliła, że dotacje na miesiące lipiec-sierpień
przekazywane są na podstawie informacji o liczbie
uczniów lub wychowanków z miesiąca czerwca,
z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów
po złożeniu tej informacji /prawdopodobnie informacji
z § 5 ust. 2 uchwały o faktycznej liczbie uczniów według
stanu na 1 dzień danego miesiąca przekazywanej Gminie do 10 dnia każdego miesiąca/. Powyższe ustalenie
jest nieuprawnione z punktu widzenia treści właściwej
dla uchwał z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Nie dotyczy bowiem trybu udzielania
i rozliczania dotacji lecz zasad obliczania dotacji należnej. Rada Miejska nie miała więc uprawnień do stanowienia w tym zakresie. Ponadto przyjęta tym zapisem
zasada ustalania ilości uczniów koliduje z zasadami
ustawowymi, według których dotacja przysługuje
na rzeczywistą /faktyczną/ liczbę uczniów.
Rada Miejska regulując tryb i zakres kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji wskazała w § 7
ust. 4 pkt 2 uchwały, że kontrolerzy mają prawo do
wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem
kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów
z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Niezależnie od powyższego postanowienia, kontrolerzy mają również prawo do sporządzania niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów,
jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów /§ 7 ust. 4 pkt 4/. Zważywszy,
iż kontrolerzy mają prawo sporządzać odpisy i wyciągi
z dokumentów, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uznało, iż sformułowanie dotyczące prawa pobierania dokumentów i innych materiałów zostało niejednoznacznie sformułowane i tym samym może być bardzo szeroko interpretowane. Ponadto odnosi się ono nie
tylko do dokumentów. Tym samym, postanowienie
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to wykracza poza uprawnienia określone art. 80 ust. 3f
i 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty. Przepisy te stanowią, że osoby upoważnione do przeprowadzenia
kontroli przez organy jednostek samorządu terytorialnego mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu
do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i dokumentacji z przebiegu nauczania.
Zapisem § 8 ust. 1 uchwały Rada Miejska zadecydowała, że kontroler /przedstawiciel Burmistrza Krynicy-Zdroju przeprowadzający kontrolę na podstawie
imiennego upoważnienia - § 8 ust. 3/ jest obowiązany
powiadomić organ prowadzący, co najmniej na tydzień
przed planowaną kontrolą, o terminie i zakresie kontroli.
Postanowienie to narusza jednak wyłączne uprawnienia
Burmistrza Krynicy-Zdroju określone przepisem art. 31
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1692 z późn. zm./. Powołany przepis stanowi, że wójt /burmistrz/ kieruje bieżącymi
sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Kwestionowany zapis nie może zatem stanowić podstawy
do skierowania zawiadomienia o kontroli do odrębnego
od Gminy podmiotu przez inną osobę niż reprezentującego Gminę na zewnątrz – Burmistrza.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia
29 kwietnia 2010 r., informując Gminę o terminie posiedzenia Kolegium Izby, na którym rozpatrywana będzie sprawa przedmiotowej uchwały. Gmina nie skorzystała z możliwości uczestniczenia
swojego przedstawiciela w posiedzeniu Kolegium, ani
nie nadesłała w tej sprawie żadnych wyjaśnień.
Wobec powyższego, ze względu na wagę postanowień uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiło stwierdzić nieważność uchwały
Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia
29 kwietnia 2010 r. w części określonej w sentencji niniejszej uchwały, z przyczyn podanych w jej uzasadnieniu.
Ponadto Kolegium Izby zauważa, że w § 4 ust. 1
pkt 3 uchwały zobowiązano osoby prawne lub fizyczne
prowadzące szkoły lub przedszkola do określenia we
wniosku o dotację nazwy banku i numeru rachunku
bankowego podmiotu otrzymującego dotację, natomiast w § 5 ust. 1 postanowiono, że dotacje będą przekazywane na rachunek bankowy tych podmiotów. Powyższe postanowienia nie precyzują, że ma to być rachunek szkoły lub placówki. Może to prowadzić do
wskazywania przez organ prowadzący innego rachunku,
a w następstwie do przekazywania dotacji na rachunek
bankowy inny, niż rachunek szkoły lub placówki, a więc
niezgodnie z przepisami art. 80 ust. 6 i art. 90 ust. 3c
ustawy o systemie oświaty.
Przepisami § 6 uchwały Rada Miejska w Krynicy-Zdroju zobowiązała osoby prowadzące przedszkola,
inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły do
przedstawiania pisemnych sprawozdań z wykorzystania
dotacji dwa razy w roku
1. za okres od stycznia do sierpnia w terminie do
20 września danego roku,
2. za okres od stycznia do grudnia w terminie do
20 stycznia następnego roku,
3. w przypadku, gdy osoba prowadząca szkołę lub
przedszkole podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu przedkłada sprawozdanie nie później niż 14 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.
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Dotacje dla szkoły lub placówki z art. 80 i art. 90 ustawy
o systemie oświaty są dotacjami rocznymi. Zatem rozliczenie wykorzystania dotacji polega na dostarczeniu
organowi dotującemu danych /określonych przez Radę
Miejską/ o wydatkach poniesionych przez beneficjenta
w całym roku kalendarzowym oraz na zwrocie dotacji
nadpłaconej lub dopłacie do kwoty otrzymanej. Zatem
niedostarczenie Gminie sprawozdania w terminie do
20 września nie będzie skutkowało odpowiedzialnością
z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm./, jak to miałoby miejsce w przypadku nierozliczenia dotacji do dnia
20 stycznia następnego roku.
Z kolei nieprawidłowym jest powiązanie terminu przedłożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji, w przypadku zaprzestania działalności szkoły lub przedszkola,
z terminem otrzymania ostatniej raty dotacji, zamiast
z terminem zaprzestania działalności. Może to kolidować
z terminami określonymi art. 251 i 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./. Ponadto Kolegium Izby
zwróciło uwagę na nieprawidłowe posługiwanie się
terminem sprawozdania z wykorzystania dotacji, zamiast rozliczenia dotacji, szczególnie, gdy mowa o rocznym rozliczeniu dotacji lub rozliczeniu dotacji w sytuacji

Poz. 2519,2520

zaprzestania działalności szkoły lub przedszkola. Stosowanie takich terminów jest niezgodne z przepisami
ustawy o finansach publicznych dotyczącymi rozliczenia
dotacji, jak i przepisami art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4
ustawy o samorządzie gminnym.
W związku z przepisem art. 13 pkt 8a ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące aktu prawa miejscowego
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot

2519
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UCHWAŁA NR XLI/470/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XL/451/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu
na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 14 stycznia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211,
art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.) – Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XL/451/2010 Rady Miejskiej
w Bieczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy
Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej
w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku dokonuje się

zmiany tabeli Nr 2.2, która otrzymuje brzmienie jak tabela do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/470/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zmiana w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
Dział

Wyszczególnienie
Rozdział

600
60014

700
70005

710
71014

754
75412

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
pomoc finansowa na zadanie
realizowane przez Powiat
i obejmujące drogi powiatowe przebiegające przez Gminę Biecz w ramach „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych”
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa Domu Ludowego wraz zadaptacją na bibliotekę zlkokalizowanego na
działce nr ew. 490 w m. Rożnowice
Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
pomoc finansowa dla Powiatu
na dofinansowanie zakupu
oprogramowania
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Budowa budynku Domu
Ludowego z Remizą OSP
w Bugaju wraz z kotłownią
gazową oraz zagospodarowanie terenu
RAZEM

WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne
na programy finansowane
ze środków, o których
Zmniejszenia Zwiększenia
mowa w art.. 5 ust. 1
Zmniejszenia Zwiększenia
w tym:
w tym:
pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
w tym:
o finansach publicznych
Zmniejszenia Zwiększenia
w tym:
w tym:
155 117
0
155 117
0
155 117

0

155 117

155 117

0

155 117

11 000
11 000

11 000

155 117

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

13 000

0

13 000

4 000

155 117

4 000

0

13 000
24 000

Wydatki na zadania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Domu Ludowego wraz z adaptacją na bibliotekę
zlokalizowanego na działce nr ew. 490 w m. Rożnowice” na kwotę 11.000 zł oraz „Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Bugaju wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowanie terenu” na kwotę 13.000 zł pierwotnie
ujęte były w budżecie do realizacji ze środków własnych. Obecnie Gmina wystepuje o ich dofinansowanie ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
2520
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UCHWAŁA NR XLI/471/2010
BURMISTRZA BIECZA
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010
Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211,
art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Biecz na rok
2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia
14 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 200.820 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 160.820 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 40.000 zł
– jak w tabeli Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 200.820 zł – jak w tabeli Nr 2.
3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę
85.820 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej o kwotę
83.492 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 83.492 zł;
2) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej o kwotę 2.328 zł; z czego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.328 zł;
– jak w tabeli nr 2.1.
4.
Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu
o kwotę 115.000 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
115.000 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę
75.000 zł
– jak w tabeli Nr 2.2.
5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Dochody budżetu – 46.648.184,64 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 37.400.286,64 zł;
b) dochody majątkowe – 9.247.898,00 zł.
2) Wydatki budżetu – 59.308.184,64 zł.
3) Wydatki bieżące budżetu – 34.931.889,64 zł, w tym:
a) wydatki bieżące
jednostek
budżetowej –
24.912.605,64 zł, z czego:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.030.544,00 zł;

--

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 7.882.061,64 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1.532.596,00 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
7.567.005,00 zł;
d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 399.683,00 zł;
z czego
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 399.683,00 zł;
e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Biecz lub planowanych do
udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2010 –
w kwocie łącznej 20.000 zł;
f) wydatki na obsługę długu publicznego 500.000 zł;
4) Wydatki majątkowe budżetu – 24.376.295,00 zł,
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 24.376.295,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w łącznej kwocie 16.491.027,00 zł;
w tym:
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.394.648,00 zł.
6.
W tabeli Nr 8 wprowadza się zmiany
w programie pn. „Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w zlewni rzeki Ropy” i tabela nr 8 otrzymuje
brzmienie, jak tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
7.
W tabeli Nr 9 wprowadza się zmiany
w programie pn. „Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w zlewni rzeki Ropy” i tabela nr 9 otrzymuje
brzmienie, jak tabela nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany
i załącznik otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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Tabela nr 1
do Uchwały nr XLI/471/2010
Burmistrza Biecza
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zmiana w dochodach budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
Dział
754

801

851

Wyszczególnienie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody majątkowe w tym:
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące w tym:
wpływy z różnych dochodów
Ochrona zdrowia
Dochody bieżące w tym:
wpływy z różnych dochodów
RAZEM w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

Zwiększenie
40 000,00
40 000,00
40 000,00
190
190
190
160 630,00
160 630,00
160 630,00
200 820,00
160 820,00
40 000,00

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
Tabela nr 2
do Uchwały nr XLI/471/2010
Burmistrza Biecza
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zmiana w wydatkach budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
Dział
600

Rozdz.
60078

700
70005
754
75412
801
80101
80110
851
85121
900
90001

Wyszczególnienie
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Gimnazja
Wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
RAZEM w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Zmniejszenia

0
0
0
0

75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
0

Zwiększenia
60 630
60 630
60 630
79 000
79 000
79 000
40 000
40 000
40 000
190
95
95
95
95
21 000
21 000
21 000
75 000
75 000
75 000
275 820
160 820
115 000

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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Tabela nr 2.1
do Uchwały nr XLI/471/2010
Burmistrza Biecza
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zmiana w wydatkach bieżących budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
Dział

Rozdz.

600
60078

700
70005

801
80101

80110

80195

851
85121

900
90001

Wyszczególnienie
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gimnazja
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
RAZEM

Zmniejszenie

Zwiększenie
60 630
60 630
60 630
60 630
60 630
79 000
79 000
79 000
79 000
79 000

2 328

2 518
95
95
95
95
95
95
95
95

2 328
2 328
2 328

2 328
2 328

2 328
2 328
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
77 328

163 148

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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Tabela nr 2.2
do Uchwały nr XLI/471/2010
Burmistrza Biecza
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zmiana w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie
Bezpieczeństwo publiczne
754
i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Zmiana sposobu ogrzewania
budynku OSP w Bieczu - wykonanie instalacji CO, przebudowa
instalacji gazowej
Gospodarka komunalna
900
i ochrona przeciwpożarowa
Gospodarka ściekowa i ochrona
90001 środowiska
Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki
Ropy
RAZEM

WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne
na programy finansowane
ze środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
0
0

40 000
40 000

0
0

40 000
40 000

40 000

40 000

0

75 000

75 000

75 000

0

75 000

75 000

75 000

0

75 000
115 000

0

75 000
115 000

0

75 000
75 000

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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Tabela nr 3
do Uchwały nr XLI/471/2010
Burmistrza Biecza
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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Tabela nr 4
do Uchwały nr XLI/471/2010
Burmistrza Biecza
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Wydatki na programy zrealizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/471/2010
Burmistrza Biecza
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2010 rok
Nazwa jednostki
budżetowej
Zespół Szkół Nr 1 w
Bieczu
Zespół Szkolno Przedszkolny
w Libuszy
Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rożnowicach
Zespól Szkolno Przedszkolny
w Strzeszynie

Klasyfikacja
budżetowa
Dział
Rozdz.

Stan środków
pieniężnych na
początek roku

Dochody własne do uzyskania ogółem

Stan środków
pieniężnych na
koniec roku

Planowane
wydatki

801

80110

4 145

2 500

6 645

0

801

80101

4 453

9 000

13 453

0

801

80110

196

1 850

2 046

0

801

80101

0

6 000

6 000

0

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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UCHWAŁA NR 464/LII/2010
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta
na 2010 rok o kwotę 410.677 zł;
- jak w załączniku Nr 1.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 463.757 zł;
- jak w załączniku Nr 2.
2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust.1
pkt 1 obejmują:
1)

wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie
o 414.777 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zwiększenie o 303.810 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie
o 110.967 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych– zwiększenie
o 41.000 zł;
3) dotacje na zadani bieżące - zwiększenie o 7.980 zł;
– jak w załączniku Nr 2.1.
§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach
i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega
zwiększeniu o 53.080 zł, który zostanie sfinansowany
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
kredytów z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się przychody budżetu w łącznej
kwocie o 53.080 zł – jak w załączniku Nr 3.
§ 4. 1. Ustala się limity wydatków na zadania
i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych
środków zagranicznych – jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6
do Uchwaly Budżetowej w zakresie wydatków realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7
do Uchwały Budżetowej w zakresie zwiększenia dotacji
celowych udzielanych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6. Udziela się dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 7.980 zł na zadanie
w zakresie ochrony środowiska.
§ 5. Budżet miasta na 2010 rok, po zmianach będzie
równy:
1) Dochody budżetu miasta ogółem 72.291.605 zł,
z tego:
a) dochody bieżące - 62.213.325 zł,
b) dochody majątkowe -10.078.280 zł.
2) Wydatki budżetu miasta ogółem 88.933.617 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 61.680.117 zł,
b) wydatki majątkowe - 27.253.500 zł.
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3) Deficyt wynosi 16.642.012 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych
kredytów
i pożyczek
w kwocie
12.935.000 zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.707.012 zł.
4) Przychody budżetu w kwocie 19.840.600 zł stanowią:
a) pożyczki i kredyty – 13.935.000 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych – 5.905.600 zł.

Poz. 2522

5) Rozchody budżetu w kwocie 3.198.588 zł obejmują
spłaty rat kredytów i pożyczek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 464/LII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 maja 2010 r.

Dochody budżetu miasta Gorlice
Dz.
853

900

921

Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące
- dotacje celowe w ramach programów finansowanychz 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 budżetu środków europejskich (§ 2007) /dofinansowanie
z EFS/
- dotacje celowe w ramach programów finansowanychz 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 budżetu środków europejskich (§ 2009) /dofinansowanie
z budżetu państwa/
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody bieżące
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody bieżące
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§ 2460)
Zwiększenie dochodów w tym:
- dochody bieżące

Plan dochodów
na 2010 r. w zł
zwiększenie
323 797
323 797
319 908

3 889
48 600
48 600
48 600
38 280
38 280
38 280
410 677
410 677

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 2
do Uchwały nr 464/LII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 maja 2010 r.
Wydatki budżetu miasta Gorlice
Dz.

Rozdz.

853
85395
900
90001

Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gspodarka ściekowai ochrona wód
Wydatki bieżące

Plan wydatków
na 2010 r. w zł
zwiększenie
376 377
376 377
376 377
48 600
48 600
48 600

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364
921
92195

– 22244 –

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Zwiększenie wydatków w tym:
- wydatki bieżące

Poz. 2522
38 780
38 780
38 780
463 757
463 757
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr 464/LII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 maja 2010 r.

Wydatki bieżące budżetu miasta Gorlice
Dz.

Rozdz.

853
85395

900
90001

90003

921
92195

Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem
Zwiększenie wydatków w tym:
Wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wydatków na 2010 r. w zł
zmniejszenie
zwiększenie
376 377
376 377
335 377
109 007
226 370
41 000
7 980
56 580
48 600
48 600
48 600
7 980
7 980
7 980
7 980
38 780
38 780
38 780
1 960
36 820
7 980
471 737
463 757
414 777
303 810
110 967
7 980
41 000
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22245 –

Poz. 2522
Załącznik nr 3
do Uchwały nr 464/LII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 maja 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu
§

955

Treść
Przychodyw tym:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych
Razem:

Plan przychodów
na 2010 r. w zł
zwiększenia
53 080
53 080
53 080

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22246 –

Poz. 2522
Załącznik nr 4
do Uchwały nr 464/LII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22247 –

Poz. 2522,2523
Załącznik nr 5
do Uchwały nr 464/LII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 maja 2010 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Dz.

Rozdz.

900
90003

Plan na 2010 r. w zł
zwiększenia
7 980
7 980
7 980
7 980

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacje na zadania bieżące
Razem

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 6
do Uchwały nr 464/LII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 maja 2010 r.
Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz.Rozdz.§

900
90003

Treść
DOTACJE CELOWE
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Zwiększenie dotacji

Plan na 2010 r. w zł
dla jednostek
dla jednostek spoza
sektora finansów
sektora finansów
publicznych
publicznych
zwiększenie
7 980
7 980
7 980
7 980
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

2522

2523
2523

UCHWAŁA NR 474/LIII/2010
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na
2010 rok o kwotę 2.685.600 zł, w tym:
1) dochody majątkowe: 2.685.600 zł; - jak w załączniku Nr 1.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na
2010 rok o kwotę 3.167.697 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 10.697 zł;
2) wydatki majątkowe: 3.157.000 zł; - jak w załączniku Nr 2.
2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust.1
pkt 1 obejmują:
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące – zwiększenie
o 10.697 zł; – jak w załączniku Nr 2.1.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust 1
pkt 2 obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o 3.157.000 zł; – jak w załączniku Nr 2.2.
§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach
i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega
zwiększeniu o 482.097 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się przychody budżetu w łącznej
kwocie o 482.097 – jak w załączniku Nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na dotacje
udzielane z budżetu miasta w roku 2010 - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na
2010 rok Nr 420/XLVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22248 –

21 stycznia 2010 r. wprowadza się zmiany wynikające
z niniejszej uchwały i załączników.
§ 6. Budżet miasta na 2010 rok, po zmianach będzie
równy:
1) Dochody budżetu miasta ogółem - 75.032.518 zł,
z tego:
a) dochody bieżące - 62.268.638 zł,
b) dochody majątkowe - 12.763.880 zł.
2) Wydatki budżetu miasta ogółem - 92.156.627 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące - 61.740.727 zł,
b) wydatki majątkowe - 30.415.900 zł.
3) Deficyt wynosi 17.124.109 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.935.000 zł,

Poz. 2523

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.189.109 zł.
4) Przychody budżetu w kwocie 20.322.697 zł stanowią:
a) pożyczki i kredyty – 13.935.000 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych – 6.387.697 zł.
5) Rozchody budżetu w kwocie 3.198.588 zł obejmują
spłaty rat kredytów i pożyczek.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 474/LIII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 9 czerwca 2010 r.

Dochody budżetu miasta Gorlice
Dz.
600

Treść
Transport i łaczność
Dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmina (związków gmin)(§ 6330)
Zwiększenie dochodów w tym:
- dochody majątkowe

Plan dochodów
na 2010 r. w zł
zwiększenie
2 685 600
2 685 600
2 685 600
2 685 600
2 685 600

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 2
do Uchwały nr 474/LIII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 9 czerwca 2010 r.
Wydatki budżetu miasta Gorlice
Dz.

Rozdz.

600
60016
60078
754
75421

Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zarządzenie kryzysowe
Wydatki bieżące
Razem:
Zwiększenie wydatkóww tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Plan wydatków na 2010 r. w zł
zmniejszenie
zwiększenie
200 000
3 357 000
200 000
200 000
3 357 000
3 357 000
10 697
10 697
10 697
200 000
3 367 697
3 167 697
10 697
3 157 000
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364
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Poz. 2523
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr 474/LIII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 9 czerwca 2010 r.

Wydatki bieżące budżetu miasta Gorlice
Dz.

Rozdz.

754
75421

Plan wydatków na 2010 r. w zł
zwiększenia
10 697
10 697
10 697
10 697
10 697

Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zarządzenie kryzysowe
Dotacje na zadania bieżące
Zwiększenie wydatków w tym:
Dotacje na zadania bieżące

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr 474/LIII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 9 czerwca 2010 r.
Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice
Dz.

Rozdz.

Plan na 2010 r. w zł
zmniejszenie zwiększenia
200 000
3 357 000
200 000

Nazwa zadania

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym:
600 60016 Przebudowa ulicy Bieckiej
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z budową
kładki pieszo - jezdnej w Parku Miejskim w Gorlicach w związku
600 60078
z niemożnością efektywnej stabilizacji osuwiska wzdłuż alejki parkowej
na działce 1671/8 w Parku Biechońskiego
Razem
Zwiększenie wydatków majątkowych

3 357 000
200 000

3 357 000
3 157 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 3
do Uchwały nr 474/LIII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 9 czerwca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu
§

Treść

955

Przychodyw tym:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych
Razem:

Plan przychodówna 2010
r. w zł
zwiększenia
482 097
482 097
482 097

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22250 –

Poz. 2523,2524
Załącznik nr 4
do Uchwały nr 474/LIII/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 9 czerwca 2010 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz.rozdz,§

754
75421
2710

Treść

Dotacje celowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zarządzenie kryzysowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zwiększenie dotacji

Plan na 2010 r. w zł
dla jednostek
dla jednostek
sektora
spoza sektora
finansów
finansów
publicznych
publicznych
zwiększenie
10 697
10 697
10 697
10 697
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

2523

2524
2524

UCHWAŁA NR CIV/1397/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie
reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy
i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Południe i Zespołu
Ekonomiki Oświaty Kraków – Wschód.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust.
1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. „i”, oraz art. 92
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późń. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr LXXII/916/09 Rady
Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie
reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki
Oświaty Kraków – Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Południe
i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Wschód wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.)”,
2) § 4 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi",
3) § 4 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie
obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla:
2524

a/ nauczycieli będących emerytami, rencistami i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
b/ pracowników administracji i obsługi będących
emerytami, rencistami. oraz dla byłych pracowników,
o których mowa w lit. a i b zlikwidowanych placówek
samorządowych.”,
4) § 4 ust. 3 pkt 12 lit. b/ otrzymuje brzmienie:
„podejmowania działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.”
§ 2. W § 4 ust. 2 załącznika do uchwały nr
LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009
roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Zachód w Krakowie,
zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków
– Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków –
Wschód skreśla się pkt 3, jednocześnie dotychczasowe
punkty 4 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 13.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z wyłączeniem § 2, który obowiązuje od
1 września 2010 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Stanisław Rachwał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22251 –

Poz. 2525,2526

2525
2525

UCHWAŁA NR CIV/1406/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. dotyczącej przenoszenia
własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami
gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn.
zm.), art. 12 i art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art.
92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich
części, które wraz zdotychczas wydzielonymi działkami
gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej
z zastosowaniem bonifikaty (z późniejszymi zmianami)
wprowadza się następującą zmianę:

w § 4 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie.
„2) złożenie zgodnego wniosku o nabycie przyległej
nieruchomości przez wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali w terminietrzechlat od wejścia w życie
niniejszej uchwały”.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Stanisław Rachwał

2525

2526
2526

UCHWAŁA NR L/350/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości
wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na
terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz.
2572 z późn. zm.) – Rada Miejska w Krynicy-Zdroju
uchwala, co następuje:

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego
ucznia z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju dotację
w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy
wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach dla
których organem prowadzącym jest Gmina KrynicaZdrój w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem
ust. 5.

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla publicznych oraz
niepublicznych:

3. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy
Krynicy-Zdroju dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój w przeliczeniu na jednego
ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.

1) przedszkoli, w tym specialnych i z oddziałami integracyjnymi,
2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów
przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),
3) szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym specjalnych i z oddziałami integracyjnymi,
-prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina
Krynica-Zdrój.
§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego
ucznia
z budżetu
Gminy
Krynica-Zdrój
dotację
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Krynica-Zdrój, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju dotację w wysokości równej 40%
ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących,
ponoszonych w przedszkolach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój w przeliczeniu
na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-4, otrzymują na
każdego ucznia niepełnosprawnego z budżetu gminy
dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświa-
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towej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia
z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach
tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę
Krynica-Zdrój. Dotacja na każdego ucznia nie może być
jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia
szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.
8. Publiczne i niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu gminy
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.
§ 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych
przez Gminę Krynica-Zdrój wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w gminnych przedszkolach i szkołach ulegają również zmianie kwoty dotacji
należnej podmiotom, o których mowa w uchwale –
poczynając od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano zmian budżetowych.
§ 4. 1. Osoby prawne lub fizyczne o których mowa
w § 1 w terminie nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji występują
do Burmistrza Krynicy-Zdroju z wnioskiem o udzielenie
dotacji należnej, określając we wniosku:
1) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie
przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego
lub szkoły,
2) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do
przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego
lub szkoły do końca roku budżetowego z uwzględnieniem zmian po 1 września roku szkolnego,
3) nazwę banku i numer rachunku bankowego podmiotu
otrzymującego dotację,
2. Niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz publiczne jednostki,
o których mowa w § 2 ust. 8, otrzymują dotacje jedynie
pod warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego. Niezłożenie wniosku w terminie przez pozostałe –
publiczne – dotowane podmioty spowoduje przyznanie
im dotacji na podstawie danych z roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach,
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy podmiotów, o których mowa w § 1.
2. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie
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Miejskim w Krynicy-Zdroju informację o faktycznej liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2
do uchwały.
3. Dotacje za miesiące lipiec – sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów lub
wychowanków z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem
uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.
§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkole, inne formy
wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa
w § 1, jest zobowiązana przedstawić Burmistrzowi Krynicy-Zdroju pisemne sprawozdanie z wykorzystania
dotacji dwa razy w roku
1) za okres od stycznia do sierpnia w terminie do
20 września danego roku,
2) za okres od stycznia do grudnia w terminie do
20 stycznia roku następnego,
3) w przypadku, gdy osoba o której mowa w § 1 podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu przedkałada sprawozdanie, o którym mowa
w ust 1, nie poźniej niż 14 dni po otrzymaniu ostatniej
raty dotacji.
2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik
nr 3 do uchwały.
§ 7. 1. Organ dotujący może przeprowadzić okresowo kontrolę faktycznej liczby uczniów dotowanej
jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów
i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji
przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90
ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.
3. Kontrolę o której mowa w ust. 1, przeprowadzają przedstawiciele Burmistrza Krynicy-Zdroju, zwanej
dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia.
4. Kontrolerzy mają prawo do:
1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu do
obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem
kontroli,
2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem
kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów,
z zachowaniem przepisów o tajemnicy Ustawowo
chronionej,
3) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
4) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień
i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów.
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§ 8. 1. Kontroler jest obowiązany powiadomić organ prowadzący, co najmniej na tydzień przed planowaną kontrolą o terminie i zakresie kontroli.
2.
Czynności kontrolne przeprowadza się
w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących
w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.
3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler
przedstawia w protokole kontroli.
4. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych
uchybień i nieprawidłowości.
5. Protokół kontroli sporządza sie w dwóch egzemplarzach i podpisują go kontroler i osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania
kontrolowanego podmiotu.
§ 9. 1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu – protokół
podpisuje jedynie kontroler, czyniąc w nim adnotację
o odmowie podpisania protokołu oraz dołącza pisemne
wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje
wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia
zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia
protokołu kontroli.
4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną
może zgłosić Burmistrzowi Krynicy-Zdroju w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne
wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.
§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub
wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednost-
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ce Burmistrz Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od dnia
podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których
mowa w § 9 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki
wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości
lub części przekazanej dotacji.
2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Krynicy-Zdroju uwzględni wyjaśnienia,
o których mowa w § 9 ust. 4.
3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości
innego rodzaju, niż określone w ust. 1, Burmistrz Krynicy-Zdroju kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski
zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności
objętej kontrolą.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 12. Z dniem wejścia w życie uchwały, tracą moc
uchwały:
1) Uchwała Nr XXXIV/248/09 Rady Miejskiej w KrynicyZdroju z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe
i prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez
osoby prawne lub fizyczne.
2) Uchwała Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 2 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/350/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr L/350/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr L/350/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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2527
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UCHWAŁA NR LXVII/676/2010
RADY MIASTA NOWY SĄCZ
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz

art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala
co następuje:
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§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu
miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza
na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające
z załącznika nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do uchwały niniejszej.

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVII/676/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Dział
600

700

750

756

801

852

Nazwa
Transport i łączność
Dochody majątkowe
w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źrodeł (§ 6297)
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące
w tym:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (§ 2360)
Administracja publiczna
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Dochody bieżące
w tym:
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (§ 0580)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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 budżetu środków
europejskich (§ 2007)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
(§ 2887)
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
w tym:

Zwiększenia
6 407 980
6 407 980

Zmniejszenia

6 407 980

83 670
83 670
83 670

1 695 120
1 695 120
1 695 120
1 575 369

1 520 000

1 575 369

1 520 000
1 520 000

1 575 369
667 447
667 447
300
10 000
33 906
431 126

75 000

117 115

30 608
30 608

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

854

– 22260 –

Poz. 2527

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 budżetu środków
europejskich (§ 2001)
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 budżetu środków
europejskich (§ 2002)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Razem:
Ogółem zwiększenie dochodów:

17 608

13 000

500
500
500
10 460 694
8 940 694

1 520 000
x

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXVII/676/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Dział
600

Rozdział
60015

60016

60078

750
75023

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki majątkowe
w tym:

Zwiększenia
8 159 980
6 807 980
200 000

Zmniejszenia
996 500

200 000
200 000
6 607 980
6 607 980
6 407 980
380 000
30 000

996 500

30 000
30 000
350 000
350 000
972 000
725 000
725 000
725 000
247 000
247 000
1 695 120
1 695 120
1 695 120

996 500
996 500
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Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Przedszkola
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gimnazja
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Poz. 2527
1 695 120
713 117
62 483
15 735

52 000

15 735
15 735
46 748
46 748
37 000
6 000
6 000
6 000
52 000
52 000
52 000
2 423
2 423
2 423
2 423
494 428
494 428
300
300
494 128
10 000
10 000
10 000
3 790
6 210
137 783
137 783
137 783
125 008
94 400

94 400
94 400

94 400

94 400

94 400

94 400

94 400
94 400

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364
85295

854
85403

85407

85415

900
90001

90004

90005

90078

– 22262 –

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Placówki wychowania pozaszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:
Ogółem zwiekszenie wydatków:

Poz. 2527
30 608
30 608
30 608
90 500
500
500
500
500
15 000
15 000
15 000
15 000
75 000
75 000
75 000
300 000

1 000 131
645 131
645 131
645 131
55 000
55 000
55 000
300 000
300 000
300 000
300 000

300 000
300 000
300 000
11 083 725
8 940 694

2 143 031
x

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22263 –

Poz. 2527
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXVII/676/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2010"
Lp.

2.
8.
3.
8.
9.
1.

6.

1.
8.

3.
2.

4.2.
1.
1.

Nazwa
600 - Transport i łączność
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji
Przebudowa odwodnienia odcinka ul. Barskiej w Nowym Sączu
60016 - Drogi publiczne gminne
Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z kanałem opadowym
Opracowanie dokumentacji przyszłościowej
Rozbudowa kanalizacji ulicy Dunajcowej
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odbudowa przepustów ulic Mała Poręba, Kręta, droga wewnętrzna boczna od ul. Nawojowskiej
750 - Administracja publiczna
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu
bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza
wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza
łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunikacyjnych dla
jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologię VoIP
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego
Sącza
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla
osób niepełnosprawnych
80104 - Przedszkola
Zakup zmywarki w Miejskim Przedszkolu Nr 18
80110 - Gimnazja
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2, Nowy Sącz ul. Szkolna 7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wyposażenie 6 szt. autobusów MPK w systemy instalacji gazu ziemnego
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Mała architektura parkowa
90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Roboty stabilizujące osuwisko w dzielnicy Falkowa - przedsięwzięcie związane z ochroną ziemi
Razem:
Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:

Zwiększenia
7 204 980
6 607 980
6 407 980
200 000
350 000

Zmniejszenia
996 500

996 500
780 000
216 500

350 000
247 000
247 000
1 695 120
1 695 120
1 695 120

52 748
46 748
37 000

52 000

9 748
6 000
6 000

300 000

52 000
52 000
700 131
645 131
645 131
55 000
55 000

300 000
300 000
9 252 848
7 504 217

1 748 631
x

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22264 –

Poz. 2527
Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXVII/676/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
miasta Nowy Sącz na lata 2010 - 2012"
Lp.

2.

1.

Nazwa
Poprawa układu komunikacyjnego
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz
z budową kanalizacji
Źródła finansowania
- środki zewnętrzne
Termomodernizacja obiektów oświatowych
Termomodernizacja obiektów oświatowych
na terenie Miasta Nowego Sącza
Źródła finansowania
- środki własne
Razem:
Ogółem:

Rok 2010
Zwiększenia Zmniejszenia
6 407 980
6 407 980

Rok 2011
Zwiększenia Zmniejszenia
6 407 980
6 407 980

6 407 980
37 000
37 000

6 407 980

37 000
6 444 980
6 444 980

6 407 980
6 407 980
Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXVII/676/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zmiany w Załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających
zwrotowi"
Lp. Dział Rozdział Nazwa programu
600
60015

2.

Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko
801
80101
Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko
80130

28.

Program
Operacyjny
Kapitał
Ludzki
80195

14.

Program
Operacyjny
Kapitał
Ludzki
852
85295

Nazwa zadania

Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia
Transport i łączność
6 407 980
6 407 980
Drogi publiczne
6 407 980
6 407 980
w miastach na
prawach powiatu
Przebudowa ul.
6 407 980
6 407 980
Królowej Jadwigi
wraz z budową
kanalizacji
Oświata
i wychowanie
Szkoły podstawowe
Termomodernizacja
obiektów oświatowych na terenie
Miasta Nowego
Sącza
Szkoły zawodowe
Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce

668 911

Pozostała działalność
Aktywna edukacja szansą na rozwój
szkolnictwa zawodowego

137 783

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

2 691 717

2 137 766

2 691 717
2 691 717

2 137 766
2 137 766

37 000
37 000

494 128
494 128

137 783

30 608
30 608

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364
29.

Europejski
Rok Walki
z Ubóstwem
i Wykluczeniem
Społecznym

– 22265 –

Wspólnie dla siebie
i innych

Razem:
Ogółem:

Poz. 2527,2528

30 608

7 107 499
7 107 499

2 691 717
x

6 407 980
3 716 263

2 137 766
2 137 766

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
2527

2528
2528

UCHWAŁA NR XLVII/401/10
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 i art.212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240). R a d a G m i n y u c h w a l
a, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększeniadochodówbudżetu
gminy na łączną kwotę25 000,00złw tym:
1)

zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę
25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszeniawydatkówbudżetu
gminy na łączną kwotę7 400,00 złw tym:
1) dokonuje sięzmniejszeniawydatków bieżących na
łączną kwotę 39 174,00 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 17 000,00 zł,
z tego:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17 000,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące 12 174,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
2) dokonuje sięzmniejszeniawydatków majątkowych na
łączną kwotę 40 226,00 zł, z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
40 226,00 zł.
3) dokonuje sięzwiększeniawydatków bieżących na
łączną kwotę 45 000,00 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 zł,
z tego:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące 30 000,00 zł
4) dokonuje sięzwiększeniawydatków majątkowych na
łączną kwotę 27 000,00 zł, z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
27 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3.
Dokonuje się zmniejszenia przychodów
o kwotę 40 226,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
uchwały.
4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę
7 826,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 2. Po zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi:1. dochody budżetu 29 044 202,04 zł,w tym:
1) dochody bieżące: 23 539 246,04 zł

2) dochody majątkowe: 5 504 956,00 zł
2. wydatki budżetu 31 439 636,04 zł,w tym:
wydatki bieżące na kwotę 19 331 854,04 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 12 517 840,04 zł, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 710 775,74 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 3 807 064,30 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 411 206,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 524 009,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w łącznej kwocie 713 799,00 zł
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 713 799,00
5) wydatki na obsługę długu publicznego 165 000,00 zł
wydatki majątkowe na kwotę 12 107 782,00 zł,
w tym:
1)

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 12 107 782,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 523 108,00 zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 370 365,00 zł
3. przychody budżetu 3 033 406,00 zł,
4. rozchody budżetu 637 972,00 zł.

§ 3. W wyniku dotychczas dokonanych zmian
w budżecie na 2010r. ustala się wydatki majątkowe
budżetu w wysokości 12 107 782,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 4. Zaktualizowana prognoza kwoty długu stanowi
załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22266 –

Poz. 2528
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/401/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22267 –

Poz. 2528

Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22268 –

Poz. 2528
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/401/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22269 –

Poz. 2528

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22270 –

Poz. 2528

Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22271 –

Poz. 2528
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/401/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22272 –

Poz. 2528
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/401/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22273 –

Poz. 2528
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVII/401/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22274 –

Poz. 2528
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVII/401/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22275 –

Poz. 2528

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22276 –

Poz. 2528

Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek

2528

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22277 –

Poz. 2529

2529
2529

UCHWAŁA NR XLVII/402/10
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 ust. 2 i art.212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2010 rok Gminy
Ochotnica Dolna Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
wprowadza się następujące zmiany:1. Wymieniony
w § 6 załącznik Nr 6: " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2010 dla
jednostek sektora finansów publicznych i jednostek

spoza sektora finansów publicznych", otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22278 –

Poz. 2529
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/402/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22279 –

Poz. 2529

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364

– 22280 –

Poz. 2529,2530

Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek
2529

2530
2530

UCHWAŁA NR XLVII/407/10
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminyoraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 i art.212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 570 000,00zł
2. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu
gminy o kwotę 570 000,00 zł
3. Zaktualizowna prognoza kwoty długu stanowi
załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2010 rok Gminy
Ochotnica Dolna Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
wprowadza się następujące zmiany:1.
W § 3 ust.
4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań
z tytułu:
1) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 857
774,00 zł,
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej do kwoty 570 000,00 zł."
§ 3. Po zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi:1. dochody budżetu 29 044 246,04 zł,w tym:
1) dochody bieżące: 23 539 246,04 zł
2) dochody majątkowe: 5 504 956,00 zł
2. wydatki budżetu 31 439 636,04 zł,w tym:
wydatki bieżące na kwotę 19 331 854,04 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 12 517 840,04 zł, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 710 775,74 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 3 807 064,30 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 411 206,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 524 009,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w łącznej kwocie 713 799,00 zł
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 713 799,00
5) wydatki na obsługę długu publicznego 165 000,00 zł
wydatki majątkowe na kwotę 12 107 782,00 zł,
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 107 782,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne
na programy finansowane z pomocy zagranicznej
w łącznej kwocie 2 523 108,00 zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 370 365,00 zł
3. przychody budżetu 3 603 406,00 zł,
4. rozchody budżetu 1 207 972,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/407/10
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 22 czerwca 2010 r.
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Przewodniczący Rady
Józefa Ptaszek
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UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit .i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sękowa uchwala
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej
Nr XXXV/324/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 stycznia 2010r. polegających na:
1) Zmianie planu dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2) Zmianie planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3) Zmianie planu przychodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 2. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 deficyt
Gminy Sękowa wynosi 6.042.386,52 zł. i zostanie pokryty z:
a) wolnych środków w kwocie 50.000 zł
b) pożyczek i kredytów w kwocie 6.538.376 zł.
§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 7 Uchwały Budżetowej dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Sękowa w 2010 roku i przyjmuje zgodnie z Załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się Załączniki Nr 8 Uchwały Budżetowej na 2010r. dotyczący Limitów Wydatków na Wielo-

letnie Programy Inwestycyjne, który otrzymuje brzmienie jak Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 5. Zmienia się Załączniki Nr 9 Uchwały Budżetowej na 2010 r. dotyczący Wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który otrzymuje
brzmienie jak Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik Nr 11 Uchwały Budżetowej na 2010 r. dotyczący prognozy kwoty długu
i przyjmuje zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Sękowa.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
mieszkańcom gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/355/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.
/ w złotych/
Dział
Nazwa
1
2
600
Transport i łączność
w tym dochody bieżące:
-Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym dochody majątkowe:
w tym;
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
w tym;
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanychudziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.
852

POMOC SPOŁECZNA
w tym; dochody bieżące
wpływy z usług
w tym; dochody majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie
3
0,00

-

156 160
156 160

156 160

-

13 000
13 000
13 000

156 160
156 160,00
1 522 823

1 522 823
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środki na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art..5 ust 1. pkt 2 i 3
-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym; dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
RAZEM:

-

1 522 823

1 522 823
8 000
8 000
8 000

-

21 000

1 678 983

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/355/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.
Dział
1
010

Rozdział
2
01041

921
92116

92120

600
60017

700
70005

Nazwa
3

Zwiększenie

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 - 2013
W tym;
-wydatki majątkowe
W tym;
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Z tego;
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
W tym:
-Wydatki bieżące
Z tego;
dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W tym;
wydatki bieżące
Z tego;
wydatki jednostek budżetowych
W tym;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
W tym:
- wydatki bieżące
Z tego;
-wydatki jednostek budżetowych
W tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
- wydatki bieżące
Z tego;
wydatki jednostek budżetowych

820 000
820 000

Zmniejszenie
4
100 000
100 000

820 000

100 000

820 000

100 000

800 000

-

20 000
-

800 000
800 000

-

800 000

20 000

800 000
0

20 000

-

20 000

-

20 000
100 000
100 000

0
0

100 000

-

100 000

-

100 000
180 000
180 000

0
0

80 000

-

80 000

-
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754
75412

75478

801
80101

80110

851
85154

852
85202
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W tym;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
W tym;
wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
W tym;
wydatki bieżące
Z tego;
wydatki jednostek budżetowych
W tym;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pzreciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
- wydatki bieżące
Z tego;
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
W tym;
wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym;
wydatki bieżące
Z tego;
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym;
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gimnazja
W tym;
wydatki bieżące
Z tego;
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym;
wydatki bieżące
Z tego;
wydatki jednostek budżetowych
w tym;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy społecznej
W tym;
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym;

Poz. 2531

80 000

-

100 000
100 000
40 000
40 000

0
0

40 000

-

40 000

-

40 000
145 000
45 000

0
0

20 000

-

20 000

-

20 000

-

25 000
25 000
100 000

0

100 000

-

100 000

-

100 000
50 000
25 000

0
-

25 000
25 000

-

25 000
25 000

-

25 000

-

25 000

-

25000
5 912
5 912

0
0

5 912

-

5 912
5 912
13 000
13 000

0
0

13 000
13 000

-
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85401
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
W tym;
wydatki majątkowe
Z tego;
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Swietlice szkolne
W tym;
wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Z tego;
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3
RAZEM;

13 000
0

1 791 557

-

1 791 557

-

1 791 557

30 000
30 000

0
0

30 000
30 000

-

30 000
1 403 912

2 691 557

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/355/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW W BUDŻECIE GMINY SĘKOWA NA 2010 R.
/ w złotych/
DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT
PRZYCHODY
W tym;
kredyty i pożyczki
wolne środki
ROZCHODY

Plan
17 908 462,34
23 580 510,86
-5 672 048,52
6 218 037,52

Zwiększenie
370 338
370 338

Zmniejszenie
1 657 983
1 287 645
-

Plan po zmianach
16 250 479,34
22 292 865,86
-6 042 386,52
6 588 375,52

6 218 037,52

320 338
50 000
-

-

6 538 376
50 000
545 989

545 989

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/355/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sękowa na 2010 rok
/ w złotych/

Dz.

Rozdz.

1
010

2
01030

Kwota dotacji
dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
4
-

Kwota dotacji
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
5
1 000
1 000

-

1 000

Treść/Rodzaj dotacji z budżetu

3
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Dotacja podmiotowa na utrzymanie Małopolskiej Izby Rolniczej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 364
01041

400
40002
600
60014

801
80101

80104

851
85154

853
85311

900
90001
90003
90017

921
92109
92116
926
92605
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Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 - 2013
Dotacje celowe dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Zakłady gospodarki komunalnej
Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem:

Poz. 2531
20 000
20 000
1 000

-

1 000
1 000
180 000
180 000

-

180 000

-

9 800
-

100 200
70 000

-

70 000

9 800

30 200

9 800

-

-

30 200

-

4 000
4 000

-

4 000

2 400

-

2 400

-

2 400

-

297 000
204 000
204 000
78 000
78 000
15 000

0
0
0

-

15 000

-

-

1 262 100
1 186 900
1 186 900
75 200
75 200
-

-

-

50 000

1 752 300

175 200

50 000
50 000

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/355/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE na lata 2010 - 2013
Brak treści
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/355/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Brak treści

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVIII/355/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO
Brak treści

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
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INFORMACJA
STAROSTY KRAKOWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla
obrębów ewidencyjnych Batowice, Bibice, Bosutów, Dziekanowice i Węgrzce w jednostce ewidencyjnej Zielonki.
Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm.)
§ 1. Informuję, że projekt operatu opisowokartograficznego dotyczący modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, polegającej na aktualizacji
użytków gruntowych zabudowanych i uzupełnieniu
operatu ewidencyjnego o dane dotyczące budynków
i lokali dla obrębów ewidencyjnych Batowice, Bibice,
Bosutów, Dziekanowice i Węgrzce w jednostce ewidencyjnej Zielonki, KERG 3418-8983/2009, wyłożony
w dniach od 29 stycznia 2010r. do 18 lutego 2010r.
w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie, stał się z dniem 19 lutego 2010 r.
operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. Zgodnie z art.24 a ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym , może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, zgłaszać do Starosty Krakowskiego
zarzuty do tych danych.
§ 3. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym
w §2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych
objętych ewidencją gruntów i budynków.
Starosta Krakowski:
Józef Krzyworzeka

2532
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Spytkowice
Na podstawie art. 193 ust. 4, art. 182 ust. 1 i art. 183
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1), podaje
się do publicznej wiadomości, że:
§ 1. Rada Gminy Spytkowice Uchwałą Nr XLVI/221/10
z dnia 14 czerwca 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu
radnej Pani Haliny Trybuła w okręgu wyborczym Nr 1
w związku z jej śmiercią.
§ 2. Ponieważ data przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy przypadałaby w okresie
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady, zgodnie
z przepisami art. 193 ust. 4 ustawy – Ordynacja wyborcza – wyborów tych nie przeprowadza się. Do końca
kadencji rady gminy mandat w tym okręgu pozostanie
nieobsadzony.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327
i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111,
z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i Nr 213, poz. 1652 oraz z 2010 r.
Nr 57, poz. 356

§ 3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
rozplakatowanie na terenie gminy Spytkowice.
KOMISARZ WYBORCZY W NOWYM SĄCZU:
Tadeusz Piesowicz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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