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UCHWAŁA NR XLVII/322/2010
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korzenna
Na podstawie art. 3 ust.1, art.18 ust. 2 pkt.1, art.40
ust. 2 pkt.1 i art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity
tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Rada
Gminy Korzenna uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Korzenna
w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała Nr XVIII/109/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2004 roku w sprawie
uchwalenia zamiany w Statucie Gminy Korzenna.
3. Uchwała Nr XXX/181/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany
w Statucie Gminy Korzenna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.

4. Uchwała Nr XXXIII/210/2006 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany
w Statucie Gminy Korzenna.

§ 3. Tracą moc uchwały:1. Uchwała Nr VII/39/2003
Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korzenna.

5. Uchwała Nr XIX/99/2008 Rady Gminy Korzenna
z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
zmiany w Statucie Gminy Korzenna.
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6. Uchwała Nr XXV/155/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie
zmiany w Statucie Gminy Korzenna.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia.

7. Uchwała Nr XXXII/220/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany
w Statucie Gminy Korzenna.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/322/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 31 maja 2010 r.

STATUT GMINY KORZENNA
I PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Gmina Korzenna jest wspólnotą samorządową
obejmującą z mocy prawa wszystkich jej mieszkańców.
2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 106,78 m².
3. Granice Gminy oraz jej wewnętrzny podział
administracyjny określa mapa informacyjna stanowiąca
załącznik nr1 do niniejszego Statutu.
§ 2.
Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Korzenna.
§ 3.
1. Gmina Korzenna posiada herb, flagę, banner
i pieczęć.
1) Herbem Gminy Korzenna jest w polu czerwonym
strzemię złote, a pod nim takiż karcz /pień/ o dziesięciu
korzeniach. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu Zasady i warunki używania herbu
przez inne podmioty określa Rada Gminy w drodze
uchwały.
2) Flagą jest prostokątny płat tkaniny podzielony pionowo na trzy pasy koloru czerwonego, żółtego
i czerwonego o zróżnicowanej szerokości. Pośrodku
płata /centralnie/ umieszczony jest herb Gminy Korzenna. Wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
3) Bannerem jest prostokątny czerwony płat tkaniny
podzielony poziomo na trzy pasy w barwach od góry
/wąski/ czerwony, pośrodku /szeroki/ żółty i czerwony
/wąski/ . Pośrodku płata /centralnie/ umieszczony jest
herb Gminy Korzenna. Wzór banneru stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.
4) Pieczęcią jest koło o średnicy 36 mm, z napisem
w otoku „GMINA KORZENNA”, między napisem
„GMINA” i „KORZENNA” znajdują się dwie sześcioramienne konturowe gwiazdki. W środku liniowego
wewnętrznego koła /pieczęci/ herb Gminy Korzenna.
Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
Statutu.
§ 4.
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Korzenna.

2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Korzenna.
3. Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Korzenna.
4. Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Korzenna.
5. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Korzenna.
6. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd
Gminy Korzenna.
7. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Korzenna.
8. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.
U z 2001 R. Nr.142, poz.1591 z późn. zm./
§ 5.
Gmina KORZENNA jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terenie. Samodzielność Gminy podlega ochronie
sądowej.
§ 6.
Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokojenie
zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy
oraz warunków do pełnego uczestnictwa Obywateli
w życiu wspólnoty.
§ 7.
Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 8.
Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień zawartych
z organami tej administracji i po zapewnieniu na ten cel
środków finansowych.
§ 9.
Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1) referendum, w którym mieszkańcy Gminy wyrażają
swoją wolę w określonych sprawach. Zasady i tryb
przeprowadzenia referendum określają ustawy,
2) konsultacje z mieszkańcami, które mogą być przeprowadzone na jej terytorium w wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych ważnych dla Gminy
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sprawach na zasadach i w trybie określonym Uchwałą
Rady Gminy,
3) działalność swoich organów i organów sołectw,
4) gminne jednostki organizacyjne,
5) działalność innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
II WŁADZE GMINY
§ 10.
Organami Gminy Korzenna są:
1.
RADA GMINY - jako organ stanowiący
i kontrolny Gminy
2. WÓJT GMINY - jako organ wykonawczy
§ 11.
1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje
w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, posiedzenia Komisji,
a także dostępu do dokumentów wynikających
z wykonywania zadań publicznych w tym protokołów
z posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady Gminy
z zastrzeżeniem ust.8.
3. Przewodniczący Rady Gminy na 3 dni przed sesją i Przewodniczący Komisji na 3 dni przed posiedzeniem Komisji podaje do wiadomości informację
o terminie, miejscu i przedmiocie obrad poprzez
umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
4. Obywatele mają prawo sporządzania notatek
i odpisów z protokołów sesji Rady Gminy, posiedzeń
Komisji Rady Gminy - nieodpłatnie.
5. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminy,
jej Komisji oraz inne dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych organów Gminy udostępnia
pracownik ds. obsługi Rady w dniach i godzinach pracy
Urzędu.
6. Uchwały Rady Gminy podaje się do publicznej
wiadomości poprzez publikację na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
7. Za udostępnianie dokumentów dotyczących
wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy
odpowiada Wójt Gminy.
8. Ograniczenie do dokumentów lub informacji
o których mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie
w przypadkach ograniczenia jawności wynikającej
z ustaw. Nie udostępnia się protokołów z sesji Rady
Gminy jeśli treść ich została zgodnie z prawem utajniona.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji lub udostępnieniem dokumentów – należy żądać złożenia pisemnego wniosku, w którym strona określi szczegółowo
rodzaj żądanych informacji. Decyzję o odmowie udostępnienia informacji wraz z uzasadnieniem, bądź dokumentów wydaje Wójt Gminy w terminie 14-tu dni od
złożenia wniosku.
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III RADA GMINY
§ 12.

Rada
Gminy
jest
organem
stanowiącym
i kontrolnym. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych
wybieranych przez mieszkańców Gminy w głosowaniu
powszechnym na okres 4 lat licząc od dnia wyboru.
§ 13.
1. Rada Gminy nowej kadencji na pierwszej sesji
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady
i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. Funkcji o której mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek, co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1
§ 14.
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący:
1) zwołuje sesje Rady Gminy,
2) ustala porządek obrad,
3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady
Gminy, czuwa nad przygotowaniem materiałów pod
obrady,
4) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne
dokumenty rady,
5) koordynuje prace komisji rady,
6) opracowuje projekt planu pracy rady
7) opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem rady,
8) reprezentuje radę na zewnątrz,
9) składa w imieniu rady oświadczenia prasie w sprawach, które były przedmiotem obrad rady ,
10) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje
im bieg.
3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia
funkcji Przewodniczący Rady określa kolejność zastępowania go przez Wiceprzewodniczących.
SESJE RADY GMINY
§ 15.
1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwyczajnych,
nadzwyczajnych i uroczystych. W drodze uchwał rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji określone
w ustawie o samorządzie gminnym oraz wynikające
z innych ustaw, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Sesje nadzwyczajne zwoływane są w przypadkach określonych ustawami.
3. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych
z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań
Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie
radnych o miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia sesji.
5. Zawiadomienie o sesji zwyczajnej lub uroczystej wraz z porządkiem obrad, projektami i uzasadnie-
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niami uchwał i innymi materiałami radni otrzymują
najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad.
6. Materiały na sesję poświęcone uchwalaniu budżetu i ważnych spraw gospodarczych oraz rozpatrzeniu
sprawozdań z ich wykonania radni otrzymują na 7 dni
przed terminem obrad sesji.
7. Sesje Rady Gminy są jawne. Ograniczenia
jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
8. Przewodniczący Rady Gminy podaje do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy informację
o terminie, miejscu i przedmiocie obrad poprzez
umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
9. W sesji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy
oraz zaproszeni goście, którzy na sali obrad zajmują
wyznaczone miejsce dla publiczności.
§ 16.
1. Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy lub
co najmniej 1/3 liczby obecnych na sesji radnych, Rada
Gminy może postanowić, że ze względu na ważny interes społeczny lub rozpatrywanie spraw stanowiących
tajemnicę państwową lub służbową całe sesje lub obrady nad poszczególnymi punktami porządku obrad odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
2. W obradach tych mogą uczestniczyć tylko osoby wskazane przez wnioskodawcę.
§ 17.
1. W sesjach Rady Gminy uczestniczą - Wójt Gminy, Zastępca Wójta , Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz
Radca Prawny.
2. Do udziału w sesjach Rady zobowiązani są kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu .
§ 18.
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub 1/3 liczby obecnych radnych, Rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym
wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie określonym w ust.2
Rada może postanowić ze względu na niemożliwość
wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów
lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające
Radzie właściwe obradowanie lub podejmowanie
uchwał.
4. W przypadku gdy sesja odbywa się na więcej
niż jednym posiedzeniu, terminy kolejnych posiedzeń tej
samej sesji ustala Przewodniczący Rady Gminy zawiadamiając o tym radnych.
5.
Fakt przerwania obrad należy odnotować
w protokole.
6. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy
liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady zmniejszy się poniżej połowy składu Rady jednak Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
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7. Imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem
należy odnotować w protokole.
8. Radni swoją obecność na sesji stwierdzają
własnoręcznym podpisem na liście obecności z chwilą
przybycia na salę obrad.
9. Radny usprawiedliwia Przewodniczącemu Rady swoją nieobecność na sesji Rady Gminy.
§ 19.
1. Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący
Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez
niego Wiceprzewodniczący.
2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu
przez Przewodniczącego Rady formuły ”Otwieram..x…sesję Rady Gminy Korzenna”.
3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
4. W przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio ustalenia zawarte w § 19 ust.2.
§ 20.
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według
uchwalonego porządku obrad, przy czym w uzasadnionych przypadkach może dokonywać za zgodą Rady
zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów. Otwiera i zamyka dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, jednak w uzasadnionych przypadkach
może udzielić głosu poza kolejnością.
§ 21.
1. Radny ma prawo zgłaszania interpelacji ustnych
lub pisemnych dotyczących spraw lub problemów związanych z realizacją zadań Gminy i jej organów do Wójta
Gminy.
2. Interpelacja powinna zwierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem
oraz wynikające z niej pytania.
3. Odpowiedź na interpelację może być udzielona
ustnie na tej samej sesji lub na sesji najbliższej, bądź też
w formie pisemnej na wyraźne życzenie radnego
w terminie 14-tu dni od jej zgłoszenia.
4. W razie braku odpowiedzi lub uznania odpowiedzi za niezadowalającą radny interpelujący może
zwrócić się do Przewodniczącego Rady o interwencję.
5. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady
przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad informując o tym Radę.
§ 22.
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłym wystąpieniem radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia, albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub powagę sesji Przewodniczący Rady po
zwróceniu uwagi, może odebrać głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
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3. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio
do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
§ 23.
1. W trakcie trwania sesji Przewodniczący Rady
udziela poza kolejnością głosu w celu zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem
mogą być w szczególności sprawy dotyczące:
1) stwierdzenia quorum,
2) ograniczenia czasu wypowiedzi i dyskusji,
3) zarządzenie przerwy,
4) odesłanie projektu uchwały do komisji
5) reasumpcji głosowania / natychmiastowemu poddaniu podjętej uchwały ponownemu głosowaniu tj.
przed rozpoczęciem debaty nad kolejnym projektem
uchwały lub punktem porządku obrad , albo przerwą
w obradach/ oraz w przypadku stwierdzenia arytmetycznej nieprawidłowości przy ustalaniu wyniku głosowania,
6) przestrzegania statutowego trybu pracy Rady.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 24.
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dług kolejności podjęcia /cyframi arabskimi/ oraz pełną
cyfrą rok podjęcia.
5. Uchwały Rady Gminy powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu zrozumiałych wyrażeń oraz zawierać uzasadnienie wskazujące potrzebę podjęcia.
6. Ustne uzasadnienie projektu uchwały jest
przedstawiane na początku debaty poświęconej projektowi uchwały.
7. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub
Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.
8. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji. Wójt Gminy ewidencjonuje
i przechowuje uchwały wraz z protokołem z sesji
w Biurze Rady.
9. Uchwały Rady zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 27.
Rada Gminy może nadawać Honorowe Obywatelstwo oraz inne wyróżnienia na podstawie i w trybie
określonym odrębną uchwałą.
§ 28.

1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu wystąpień radnych i osób spoza Rady którym
udzielił głosu. W razie potrzeby Przewodniczący Rady
może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej
Komisji, Klubom Radnych lub Wójtowi zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, albo przygotowania
poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub
innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady
rozpoczyna procedurę głosowania.

1. Podmiot uprawniony do inicjatywy uchwałodawczej przedkłada swoje projekty uchwał Wójtowi
Gminy.
2. Wójt Gminy obowiązany jest przekazać projekt
uchwały wraz ze swoją opinią Przewodniczącemu Rady
Gminy w przeciągu 14-tu dni.
3. Przewodniczący Rady obowiązany jest skierować otrzymany projekt uchwały pod obrady najbliższej
sesji Rady Gminy.
TRYB GŁOSOWANIA

UCHWAŁY RADY GMINY
§ 25.
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Wójtowi Gminy,
2) Komisjom Rady, .
3) Klubom Radnych,
4) Grupie radnych w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady.
§ 26.
1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy
rozstrzyga podejmując uchwały.
2. Uchwała Rady może mieć również charakter
deklaracji, apelu, protestu lub oświadczenia /rezolucji/.
3. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) numer, datę podjęcia i tytuł uchwały
2) podstawę prawną zaparafowaną przez radcę prawnego
3) treść merytoryczną
4) określenie źródła finansowania realizacji uchwały
5) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwały
6) określenie terminu wejścia w życie uchwały i ewentualnego czasu obowiązywania.
4. Uchwały numeruje się uwzględniając numer
sesji, /cyframi rzymskimi/ kolejny numer uchwały we-

§ 29.
1. Rada Gminy podejmuje uchwały w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza
Przewodniczący obrad przy pomocy Wiceprzewodniczących.
3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się
w protokole.
4. W głosowaniu jawnym radni głosują przez
podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które
oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.
§ 30.
1. Głosowanie tajne i imienne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radnych spośród
Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego
składu Przewodniczącego Komisji.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy.
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3. Kart do głosowania nie może być więcej niż
radnych obecnych na sesji.
4. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do
głosowania objaśnia sposób głosowania, przeprowadza
je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
5. Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając
wyniki głosowania.
6. W głosowaniu imiennym radni wywoływani
kolejno z listy obecności składają jawnie głos do protokołu, czy są „za”, czy „przeciw”, czy „wstrzymują się”
od głosu. Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podaje wynik imiennego
głosowania nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.
7. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 31.
1. Jeżeli oprócz wniosku /wniosków/ o podjęcie
uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku / wniosków/, w pierwszej
kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie
wniosku /wniosków/ o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów i ustępów projektu uchwały następuje
według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności
Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach / poprawki najdalej idące/.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej
inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie
poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się
zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie
w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości
ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do
projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie o jakim mowa w ust.5 na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
8. Postanowienia ust.7 stosuje się odpowiednio
w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.
§ 32.
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja
była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad
poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli
może to wykluczyć potrzebę glosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, który z wniosków jest
najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.
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3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru
osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy
kandydatów musi uzyskać zgodę od każdego z nich na
kandydowanie.
§ 33.
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza,
że przechodzi uchwała, wniosek lub kandydatura, która
uzyskała większą ilość głosów „za”, niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do
żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej
z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura ,
uchwała lub wniosek, który uzyskał największą liczbę
głosów „za”.
§ 34.
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów
oznacza, że przechodzi kandydatura lub wniosek, które
uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi kandydatura
lub wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnych
głosów oddanych za kandydaturą lub wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem
tej połowie najbliższą.
3. Przypadki nie głosowania radnego lub radnych,
mimo ich obecności na sesji w czasie głosowania odnotowuje się imiennie w protokole sesji.
§ 35.
1. Przebieg sesji jest rejestrowany w formie nagrania cyfrowego przechowywanego w Biurze Rady do
końca kadencji - 5 lat, a następnie przekazany do archiwum, archiwizowany zgodnie z wymogami ustawy.
2. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, który musi odzwierciedlać jej przebieg.
3. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko
prowadzącego obrady, osoby sporządzającej protokół
oraz imiona i nazwiska zaproszonych gości uczestniczących w sesji,
2) stwierdzenie prawomocności obrad wraz z informacją
o nieobecności radnych,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4) ustalony porządek obrad,
5) przebieg obrad w tym głosowanie poszczególnych
uchwał i jego wyniki, treść wystąpień oraz zgłoszone
i przyjęte wnioski,
6) podpis prowadzącego obrady i osoby sporządzającej
protokół.
4. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty
uchwał przyjętych przez Radę, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce prowadzącego obrady.
5. Protokół z sesji Rady wykłada się do publicznego wglądu w Biurze Rady.
6. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny
być wnoszone przez radnych do Biura Rady najpóźniej
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w dniu poprzedzającym sesję, na której następuje przyjęcie protokołu.
WSPÓLNE SESJE Z RADAMI Z INNYCH GMIN
§ 36.
1. Rada Gminy może odbywać wspólne sesje
z radami innych gmin w celu rozpatrzenia lub rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad
zainteresowanych Gmin.
3.
Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują
wspólnie Przewodniczący lub upoważnieni Wiceprzewodniczący zainteresowanych Gmin.
§ 37.
1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane Gminy chyba, że radni uczestniczący we
wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.
KOMISJE RADY GMINY
§ 38.
1. Rada Gminy w drodze uchwały może powołać
ze swego grona stałe i doraźne komisje, określając ich
skład osobowy oraz przedmiot działania.
2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch
komisji stałych.
3. Komisje podlegają Radzie Gminy w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany
pracy i sprawozdania z działalności.
4. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowu ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym,
spośród członków Komisji.
5. Wiceprzewodniczącego wybierają ze swego
grona członkowie Komisji.
§ 39.
1. Stałymi Komisjami Rady Gminy są:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komunikacji,
3) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego,
5) Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania.
2. Liczbę członków Komisji i jej skład ustala każdorazowo Rada Gminy.
3. Zmiany w składzie Komisji możliwe są w każdym czasie, na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub zainteresowanego radnego.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na ½ posiedzeń Komisji w okresie 12-tu miesięcy
Przewodniczący Komisji wnioskuje do Rady Gminy
o odwołanie członka Komisji z jej składu.
5. W posiedzeniach Komisji oprócz jej członków
mogą także uczestniczyć bez prawa głosowania Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, radni nie będący jej członkami, Wójt Gminy, upoważnieni przez
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niego pracownicy Urzędu oraz Kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych. Mogą oni zabierać głos
w dyskusji i składać wnioski.
6. Przewodniczący Komisji może zapraszać na
posiedzenia inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 40.
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący
z własnej inicjatywy, na wniosek Wójta Gminy, członka
Komisji lub Przewodniczącego Rady zawiadamiając
członków Komisji oraz zaproszonych gości najpóźniej na
3 dni przed terminem posiedzenia.
2.
Termin określony w ust.1 nie obowiązuje
w przypadkach nagłej potrzeby zwołania posiedzenia
Komisji.
3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
4. Wiceprzewodniczący Komisji zastępuje Przewodniczącego we wszystkich sprawach, w przypadku
czasowej niemożności pełnienia przez niego funkcji.
5. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
Posiedzenia zwołują i przewodniczą im wspólnie Przewodniczący zainteresowanych Komisji.
§ 41.
1. Do zadań Komisji stałych Rady należy:
1) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych
Komisji przez Radę oraz zgłoszonych przez członków
Komisji,
3) przyjmowanie i rozpatrywanie problemów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy.
2. Komisja w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy uprawniona jest do:
1) żądania złożenia wyjaśnień, informacji lub udostępnienia odpowiedniej dokumentacji od Wójta Gminy,
kierowników referatów Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
2) dokonania wizji lokalnych w jednostkach podporządkowanych Wójtowi Gminy.
§ 42.
1. Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radę Gminy.
2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie
opinii i wniosków uchwalanych w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji.
3.
Przewodniczący Komisji jest zobowiązany
przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie Rady.
4. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, współpracy z innymi podmiotami, Przewodniczący Komisji uzgadniają z Przewodniczącym
Rady Gminy.
§ 43.
1. Komisje doraźne są powoływane czasowo do
wykonania określonych zadań.
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2. Stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące stałych komisji.
3. Pracownik odpowiedzialny za obsługę Komisji,
z każdego posiedzenia Komisji sporządza protokół, który
winien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia
danej Komisji
KOMISJA REWIZYJNA
§ 44.
1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Korzenna jest
komisją stałą powołaną w celu kontrolowania działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych gminy i podlega Radzie
Gminy.
2. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem
pracy zatwierdzonym przez Radę w trybie § 46 oraz
dodatkowe kontrole na zlecenie Rady Gminy.
3. Komisja ponadto:
1) opiniuje wykonanie budżetu,
2) występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej
o zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia lub
nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy,
3) występuje do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie
udzielenia bądź nie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,
4) wydaje opinie w sprawach zleconych przez Radę,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy
w zakresie kontroli.
4. Celem czynności kontrolnych jest dostarczenie
Radzie Gminy informacji niezbędnych do oceny działalności Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w ich
usuwaniu.
5. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest ocena wykonania budżetu za rok ubiegły oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
§ 45.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego oraz 3 członków.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera
Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji.
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni –
przedstawiciele wszystkich klubów wybierani zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
5. Mandat członka komisji wygasa w przypadku
wygaśnięcia mandatu radnego.
§ 46.
1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia, proponuje ich porządek i przewodniczy ich obradom.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego
Komisji lub nie możności działania, jego zadania wykonuje zastępca.
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3. O terminie i temacie posiedzenia Przewodniczący zawiadamia członków Komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem. W przypadkach nie cierpiących zwłoki termin do
zawiadomienia może ulec skróceniu.
4. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć
radni nie będący członkami tej komisji oraz osoby zaproszone.
5. Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia
zamkniętego w swoim składzie statutowym z uczestnictwem Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach,
w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość
lub interesowność.
7. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada Gminy, natomiast o wyłączeniu
zastępcy czy poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
8. Wyłączony członek Komisji może odwołać się
pisemnie do Rady Gminy od decyzji o wyłączeniu
w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści
tej decyzji.
§ 47.
1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania na
podstawie rocznego planu pracy, którego projekt przedstawia Przewodniczący Komisji na sesji w pierwszym
kwartale roku kalendarzowego. Plan pracy przyjmuje
Rada w formie uchwały.
2. Roczny plan pracy winien obejmować kontrolę
działalności Wójta i podporządkowanych jednostek
organizacyjnych, a przede wszystkim:
1) kontrolę gospodarki finansowej w tym wykonanie
budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania finansowego,
3) kontrolę wykonania uchwał, interpelacji i zarządzeń
Wójta,
4) wykonanie zaleceń pokontrolnych organów nadzoru,
5) wybrane do kontroli poszczególne dziedziny działalności lub poszczególne sprawy.
3. Roczny plan pracy Komisji poza wymienionymi
w ust.2 zagadnieniami powinien określać datę przeprowadzenia kontroli oraz skład zespołu kontrolnego badającego daną problematykę.
4. Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej
w planie pracy może odbyć się jedynie na polecenie
Rady Gminy lub na polecenie Przewodniczącego Rady,
gdy sprawa jest pilna. O poleceniu przeprowadzenia
kontroli Przewodniczący Rady informuje Radę podczas
najbliższej sesji.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na
podstawie imiennego upoważnienia wystawionego
przez Przewodniczącego Komisji. W przypadku gdy
członkiem zespołu kontrolującego jest Przewodniczący
Komisji, imienne upoważnienie wystawia mu Przewodniczący Rady Gminy.
6. Przewodniczący Komicji co najmniej na 3 dni
przed terminem kontroli powiadamia o przedmiocie
kontroli kierownika jednostki kontrolowanej podając
przedmiot kontroli oraz orientacyjna czas jej trwania.
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§ 48.
1. Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady
Gminy o zainicjowanie kontroli zewnętrznej Wójta Gminy lub podporządkowanych jednostek.
2. Komisja Rewizyjna współpracuje z właściwymi
komisjami Rady Gminy w zakresie rozpatrywania
i załatwiania wniosków, a także w przygotowywaniu
stanowiska Rady w sprawie skarg i wniosków.
§ 49.
1. Podstawową formą działania Komisji są kontrole.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych Gminy w zakresie:
1) Legalności,
2) Gospodarności,
3) Rzetelności,
4) Celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem
faktycznym
§ 50.
1.
Postępowanie kontrolne przeprowadza się
w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 49.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowody mogą być wykorzystane dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie
biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia upoważnionych przedstawicieli jednostek kontrolowanych.
§ 51.
1. Komisja przeprowadza kontrolę w składzie co
najmniej trzech jej członków w dniach i godzinach pracy
kontrolowanego.
2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub
zastępca.
3. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo być
obecny przedstawiciel jednostki kontrolowanej.
4. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta Gminy wskazując dowody
uzasadniające podejrzenie.
5. Jeżeli podejrzenie dotyczy Wójta Gminy kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 52.
1. Kontrolowani są zobowiązani do zapewnienia
techniczno-organizacyjnych i bezpiecznych warunków
przeprowadzenia kontroli, wstępu do pomieszczeń,
a także udostępnienia potrzebnych dokumentów, udzielania informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
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3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może
naruszać
porządku
pracy
obowiązującego
u kontrolowanego.
4. Członkowie komisji są obowiązani przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotyczących ochrony tajemnicy, określonych przepisami prawa.
§ 53.
1. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza w terminie 7 dni od daty zakończenia kontroli protokół, który
winien przedstawić wszystkie uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby za nie odpowiedzialne oraz wnioski i zalecenia komisji. Protokół winien
zwierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej,
2) personalia osób kontrolujących i kontrolowanych,
3) czas trwania kontroli,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objętego kontrolą,
5) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie
nieprawidłowości
w działalności
kontrolowanego
podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających
ustalenia zawarte w protokole,
6) wykaz załączników,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) odpisy osób kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania
protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół z kontroli może także zawierać wnioski
oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo
zgłaszania do protokołu uwag, co do treści oraz przebiegu kontroli.
4. Uwagi o których mowa w ust.3 winny być złożone w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu do
podpisania na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisują
wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli
oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
§ 54.
1. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach,
które niezwłocznie doręcza się:
1) Kierownikowi jednostki kontrolowanej,
2) Przewodniczącemu Rady Gminy,
3) Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 55.
1. W przypadku odmowy podpisania protokołu
z kontroli przez kierownika kontrolowanej jednostki jest
on zobowiązany do złożenia na ręce w terminie 3 dni od
daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia tej przyczyny.
2. Wyjaśnienia o których mowa w ust.1 składa na
ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 56.
1. Po podpisaniu protokołu Komisja sporządza
i kieruje do Wójta Gminy oraz Kierownika kontrolowanego podmiotu wystąpienie zawierające wnioski i zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości.
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2. Kierownik kontrolowanego podmiotu do którego zostało skierowane wystąpienie, jest obowiązany
zawiadomić Komisję oraz Wójta Gminy o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w terminie 14-tu dni
z zastrzeżeniem ust.3. W razie braku możliwości załatwienia wniosków i zaleceń należy podać uzasadnione
przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

nienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych
kontroli.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia, może odwołać się od niego do Rady Gminy, której rozstrzygnięcie
jest ostateczne.

RADNI

§ 57.
1. Komisja Rewizyjna składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności za rok ubiegły w terminie do
końca pierwszego kwartału następnego roku.
2. Roczne sprawozdanie winno zwierać:
1) liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli,
2) zwięzły opis najważniejszych nieprawidłowości ze
wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
3) wnioski zmierzające do usunięcia powstałych nieprawidłowości,
4) jeżeli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości,
5) wykaz podjętych uchwał przez Komisję Rewizyjną.
§ 58.
Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia
Wójt Gminy.
§ 59.
1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających fachową wiedzę
w zakresie określonym przedmiotem jej działania.
2. Przyznanie osobie pełniącej funkcję biegłego
lub eksperta wynagrodzenia, odbywa się w oparciu
o umowę, którą zawiera Wójt Gminy na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w uzgodnieniu
z Przewodniczącym Rady Gminy.
§ 60.
1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub
na podstawie uchwał wszystkich zainteresowanych
Komisji Rady Gminy współdziałać w wykonywaniu
funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie
ich właściwości rzeczowej.
2. Współpraca ta może obejmować w szczególności wymianę uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz polegać na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez członków Komisji
Rewizyjnej i radnych członków innych Komisji Rady
Gminy.
3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może
zwracać się do przewodniczących innych Komisji Rady
o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych
mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynacje
współdziałania poszczególnych Komisji w celu zapew-

§ 61.
Działalność Komisji Rewizyjnej nie może naruszać
obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku
pracy oraz kompetencji organów sprawujących kontrolę
służbową.
§ 62.
Radny wykonuje swoje zadania i obowiązki określone w ustawie o samorządzie gminnym i Statucie
Gminy.
§ 63.
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem
wspólnoty samorządowej Gminy.
2. Radny przed Radą i wyborcami ponosi odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie Gminy.
3. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą
więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje
zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia.
4. Radny jest zobowiązany uczestniczyć w pracach Rady i jej Komisji.
5. Radni korzystają z uprawnień przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
6. Obowiązek określony w ust.3 może być realizowany w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań z wyborcami,
2) informowanie mieszkańców o stanie gminy i swojej
działalności w Radzie,
3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
4) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg
mieszkańców Gminy,
5) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych.
7. Radny stosownie do potrzeb może przyjmować
wyborców w Urzędzie Gminy w sprawach dotyczących
Gminy i jej mieszkańców.
8. Swoją obecność na sesji i posiedzeniach komisji radni potwierdzają na liście obecności.
9. W razie nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji – radny swoją nieobecność usprawiedliwia w ciągu 7 dni, składając stosowne wyjaśnienie na
ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego
Komisji.
§ 64.
1. Za uczestnictwo w posiedzeniach Rady i Komisji
w ramach wykonywania mandatu radny ma prawo do
diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą.
2.
Niezależnie od ilości odbytych posiedzeń
w danym dniu radnemu przysługuje jedna dieta.
§ 65.
1. Radny ma prawo składać interpelacje i zapytania. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa § 22
niniejszego Statutu.
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2. Radny we wszystkich sprawach związanych
z pełnieniem funkcji radnego może zwracać się bezpośrednio do Rady Gminy.
KLUBY RADNYCH
§ 66.
1. Radni Gminy w liczbie co najmniej pięciu mogą
tworzyć kluby radnych.
2. Rady może należeć tylko do jednego klubu.
3. Powstanie klubu musi być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
4. Zgłoszenie winno zawierać:
1) nazwę klubu,
2) listę członków klubu,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
5. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego
Rady Gminy.
§ 67.
1. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.
2. Przewodniczący Rady Gminy prowadzi rejestr
klubów.
§ 68.
1. Kluby działają przez okres kadencji, a upływ kadencji jest równoznaczny z ich rozwiązaniem.
2. Kluby mogą być wcześniej rozwiązane na mocy
uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków klubu.
3. Jeżeli liczna członków spadnie poniżej pięciu,
Przewodniczący Rady wykreśla klub z rejestru, o którym
mowa w § 66 oraz informuje o tym Radę Gminy.
§ 69.
1. Pracę klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 70.
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które
nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
2. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania uchwalonych regulaminów
lub ich zmian Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 71.
1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą swoje stanowiska przedstawiać na
sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli
§ 72.
Na wniosek Przewodniczącego klubu, Wójt Gminy
zobowiązany jest zapewnić klubom warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
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IV WÓJT GMINY
§ 73.
1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.

2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz
reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 74.
1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania
określone przepisami prawa.
2. Wójt w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.
3. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych
spraw w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
4. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał,
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej,
7) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń,
8) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.
§ 75.
1. Wójt rozstrzyga wszystkie sprawy należące do
jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów
prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, w formie wynikającej z ustaw.
2. Wójt wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej będące w jego
kompetencji i określone przepisami prawa.
3.
Do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Wójta określonych w ust.2 Wójt może upoważnić swojego zastępcę, sekretarza, skarbnika ,
względnie innych pracowników Urzędu.
§ 76.
Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy
V URZĄD GMINY
§ 77.
1. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu
określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta
Gminy w drodze zarządzenia.
2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.
3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
4. Wójt Gminy jako kierownik Urzędu wykonuje
uprawnienia pracodawcy i zwierzchnika służbowego
w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 78.
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Rada Gminy powołuje i odwołuje Skarbnika Gminy
na wniosek Wójta Gminy zwykłą większością głosów
ustawowego składu Rady Gminy w głosowaniu jawnym.
§ 79.
Pracownikami
samorządowymi
zatrudnionymi
w urzędzie są osoby zatrudnione na podstawie:
1) wyboru - Wójt Gminy,
2) powołania - Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy,
3) umowy o pracę - pozostali pracownicy,
4) pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania
zachowują swoje uprawnienia do 31 grudnia 2011 roku.
§ 80.
Czynności z zakresu prawa pracy dokonują:
1) Wobec Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy
oraz osoba wyznaczona przez Wójta Gminy w zakresie
spraw określonych ustawą,
2) Wójt Gminy wobec pracowników zatrudnionych na
podstawie powołania i umowy o pracę oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
wobec pozostałych pracowników tych jednostek.
VI GOSPODARSKA FINANSOWA GMINY
§ 81.
Gmina prowadzi gospodarkę finansową samodzielnie, na podstawie budżetu uchwalonego w formie
uchwały budżetowej na rok kalendarzowy.
§ 82.
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia
projektu budżetu Gminy, a także inicjatywa w sprawie
zmian tego budżetu należą do wyłącznej kompetencji
Wójta Gminy.
2. Wójt przygotowuje i przedstawia Radzie Gminy
nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok
budżetowy projekt budżetu, uwzględniając zasady
ustawy o finansach publicznych.
3. Bez zgody Wójta, Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie zmian powodujących zwiększenie
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych
dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez
jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
§ 83.
1. Uchwała budżetowa powinna być uchwalona
przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie określonym w ust.1 do czasu uchwalenia budżetu
przez Radę Gminy nie później niż do 31 stycznia roku
budżetowego podstawą gospodarki budżetowej jest
projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.
3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust.2 Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet Gminy najpóźniej do końca lutego
roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki
budżetowej jest projekt budżetu o którym mowa
w ust.2.
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4. Uchwałę budżetową Wójt Gminy przedkłada
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od jej
podjęcia.
§ 84.
1. Za prawidłowe wykonanie budżetu Gminy odpowiada Wójt.
2. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji Gminy jest jawna.
3. Wójt Gminy po uchwaleniu uchwały budżetowej niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.
VII JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 85.
1. W celu wykonywania swoich zadań, Rada Gminy tworzy jednostki organizacyjne Gminy.
2. Rada Gminy zatwierdza w formie uchwały statut jednostki organizacyjnej.
3. Statut jednostki organizacyjnej określa m.in.
nazwę, zakres działania, siedzibę, wyposażenie jej
w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
4. Jednostki organizacyjne prowadzą gospodarkę
finansową w ramach budżetu Gminy.
5. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego statutu.
§ 86.
1. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
2. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami
jednostek organizacyjnych nawiązuje kierownik danej
jednostki
§ 87.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie
posiadających osobowości prawnej, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta Gminy.
VIII JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 88.
1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Gminy lub z ich inicjatywy Rada Gminy w drodze
uchwały może tworzyć sołectwa będące jednostkami
pomocniczymi gminy.
2. Rada Gminy może tworzyć, łączyć, dokonywać
podziału oraz znosić jednostki pomocnicze /sołectwa/
w drodze uchwały.
3. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem,
który w szczególności określa:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyboru organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez Gminę
oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady i Wójta
Gminy nad działalnością jednostki pomocniczej
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4. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej / sołtys/ nie będący radnym bierze
udział w sesjach Rady Gminy na podstawie zaproszenia
Przewodniczącego Rady bez prawa udziału w głosowaniu.
5. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi
załącznik nr 7do niniejszego statutu
§ 89.
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Rada Gminy może wydzielić w budżecie część
ogólnych środków finansowych budżetu, przeznaczając
je dla jednostek pomocniczych na realizację zadań publicznych proporcjonalnie do liczby mieszkańców
w danym sołectwie.
3. Wydzielone w budżecie Gminy środki finansowe dla jednostek pomocniczych wydatkowane są przez
Wójta Gminy po rozpatrzeniu propozycji dotyczących
wydatkowania tych środków przedstawionych przez
Radę Sołecką.
§ 90.
1. Rada Gminy może wyodrębnić w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki.
2. O wyodrębnieniu w danym roku kalendarzowym funduszu sołeckiego rozstrzyga Rada Gminy
w odrębnej uchwale.
3. Uchwałę o której mowa w ust.2 Rada Gminy
podejmuje do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
§ 91.
Zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej /sołtysowi/ przysługuje
dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej określa Rada
Gminy odrębną uchwałą.
IX MIENIE KOMUNALNE
§ 92.
1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz jej osób prawnych.
2. Majątek Gminy służy zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty.
3. Zasady zarządzania mieniem komunalnym
określa Rada Gminy w drodze uchwały.
4. Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody
zebrania wiejskiego.
§ 93.
Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem, składa jednoosobowo Wójt Gminy, albo
działający na podstawie jego upoważnienia zastępca
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Wójta samodzielnie, albo wraz z inną upoważnioną
przez Wójta osobą.
§ 94.
1. Nabycie lub zbycie mienia komunalnego następuje na podstawie odrębnie podejmowanych uchwał
przez Radę Gminy określających zasady nabycia lub
zbycia mienia komunalnego
2. Obowiązkiem osób zarządzających mieniem
komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności
przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem
tego mienia i jego ochroną.
X ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE
§ 95.
1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Rada Gminy może podjąć uchwałę o utworzeniu
lub przystąpieniu do związku międzygminnego.
2. Gmina informuje Wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku.
3. Gmina może zawierać porozumienia międzygminne z innymi gminami w celu powierzenia jednej
z nich określonych zadań publicznych.
XI AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
§ 96.
1.
Akty prawa miejscowego publikuje się
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa
miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu
w Biurze Rady Gminy.
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 97.
1. Rada Gminy może dokonać zmian w Statucie
Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie stosuje się przepis odpowiednich ustaw.
§ 98.
Integralną część niniejszego statutu stanowią niżej
wymienione załączniki:1. Nr 1 - mapa Gminy
2. Nr 2 - wzór herbu
3. Nr 3 - wzór flagi
4. Nr 4 - wzór banneru
5. Nr 5 - wzór pieczęci
6. Nr 6 - wykaz jednostek organizacyjnych
7. Nr 7 - wykaz jednostek pomocniczych
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 1
do Statutu Gminy Korzenna

Mapa Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 2
do Statutu Gminy Korzenna

Wzór herbu

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 3
do Statutu Gminy Korzenna

Wzór flagi

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 4
do Statutu Gminy Korzenna

Wzór baneru

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 5
do Statutu Gminy Korzenna

Wzór pieczęci

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/322/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 31 maja 2010 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KORZENNA
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej
2. Centrum Kultury w Korzennej
3. Gminna Bibliotek Publiczna w Korzennej
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Korzennej
5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu
6. Szkoła Podstawowa w Janczowej
7. Szkoła Podstawowa w Jasiennej
8. Zespół Szkół w Koniuszowej
9. Zespół Szkół w Korzennej
10. Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej
11. Szkoła Podstawowa w Łęce
12. Szkoła Podstawowa w Miłkowej
13. Szkoła Podstawowa w Miłkowej
14. Zespół Szkół w Mogilnie
15. Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej
16. Zespół Szkół w Siedlcach
17. Szkoła Podstawowa w Trzycierzu
18. Szkoła Podstawowa w Wojnarowej
19. Przedszkole w Korzennej
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII/322/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 31 maja 2010 r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
1. Bukowiec
2. Janczowa
3. Jasienna
4. Koniuszowa
5. Korzenna
6. Lipnica Wielka
7. Łęka
8. Łyczana
9. Miłkowa
10. Mogilno
11. Niecew
12. Posadowa Mogilska
13. Siedlce
14. Słowikowa
15. Trzycierz
16. Wojnarowa
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
2584
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UCHWAŁA NR LII/356/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)
oraz art. 236, art. 237 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240)Rada Miejska w Krynicy-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok
o kwotę5.910.336,31 zł,
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.481.186,31 zł,
z tego:
-- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów – 136.329,32 zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.570.850 zł,
oraz dokonuje się zmian w dochodach budżetu,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok
o kwotę5.910.336,31 złoraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
1.012.251,31 zł,
w tym:
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 874.270 zł,
z tego:
-- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane – 12.200 zł,
-- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
862.070 zł;
b) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz
osób fizycznych – 22.406,13 zł;
c) zwiększenie wydatków na programy finansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 160.387,44 zł.
2) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
4.898.085 zł,
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.898.085 zł.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w Dz. 851
o kwotę 24.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy z tytułu
planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r.
w Dz. 600 o kwotę347.050 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krynica-Zdrój w 2010 roku,
określone załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej
Nr XLVI/327/10 z dnia 27 stycznia 2010 r., po zmianach
określonych Uchwałami Rady Miejskiej w KrynicyZdroju Nr XLVII/330/10 z dnia 25.02.2010 r., Nr L/348/10
z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Krynicy-Zdroju Nr 673/10 z dnia
26.02.2010 r., Nr 690/10 z dnia 29.03.2010 r., Nr 715/10
z dnia 4.06.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010 r., otrzymuje jednolite brzmienie jak załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu
o kwotę4.898.085 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się limity wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne,
-- na skutek dokonanych zmian niniejszą uchwałą,
załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Nr XLVI/327/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. „Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Krynica-Zdrój”, otrzymuje jednolite
brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
poprzez dodanie projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
-- na skutek dokonanych zmian niniejszą uchwałą,
załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej
Nr XLVI/327/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, otrzymuje jednolite brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Budżet gminy na 2010 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi:
1. Dochody budżetu – 116.542.560,98 zł,
w tym:
1) dochody bieżące: 66.311.608,98 zł,
2) dochody majątkowe: 50.230.952 zł.
2. Wydatki budżetu – 115.710.958,98 zł,
z tego;
1) Wydatki bieżące – 54.201.459,98 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej – 43.047.109,67 zł,
z czego:
-- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.275.759 zł,
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 18.771.350,67 zł,
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b) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –
160.387,44 zł,
c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.030.620 zł,
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
7.121.342,87 zł,
e) wydatki na obsługę długu publicznego 842.000 zł.
2) Wydatki majątkowe budżetu – 61.509.499 zł,
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 61.509.499 zł,
w tym:
-- na wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
47.791.395 zł,
z tego:
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• programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 47.791.395 zł.
3. Nadwyżka budżetu – 831.602 zł.
4. Przychody budżetowe – 972.960 zł.
5. Rozchody budżetowe – 1.804.562 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy – Zdroju.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Tabela nr 1
do Uchwały Nr LII/356/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRYNICA - ZDRÓJ NA 2010 ROK

010

600

630

700

750

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody majątkowe
w tym:
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe
w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
TURYSTYKA
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody bieżące
w tym:
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów

Zmniejszenia
200 000
200 000

Zwiększenia

200 000
500 000

73 300
73 300
73 300

500 000
500 000

24 000
24 000

875 850

875 850

24 000
596 706
591 706
10 000
581 706
5 000
5 000

875 850
63 000
63 000
50 000
13 000
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852
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900
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DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Dochody bieżące
w tym:
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
POMOC SPOŁECZNA
Dochody bieżące
w tym:
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dochody bieżące
w tym:
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z usług
-

200 000

150 000

200 000

150 000

200 000
150 000
2 861 701
2 861 701

2 861 487
2 861 487
2 861 487

2 861 701
368 640
368 640
120
75 520

4 250
288 750
247 500
247 500
600
246 900
137 981,31
137 981,31
137 981,31

200 000

2 370 000

200 000

2 370 000

200 000
-

-

-

2 370 000

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów
RAZEM

3 854 845
3 854 845

4 837 337

3 854 845
10 747 673,31

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Tabela nr 2
do Uchwały Nr LII/356/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRYNICA - ZDRÓJ NA 2010 ROK
DZ
600

ROZDZ
60014

60016

60078

630
63003

700
70005

710
71078

750
75075

801
80101

80110

NAZWA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gimnazja

Zmniejszenia
500 000

Zwiększenia
1 780 495
347 050
347 050
347 050
47 600
47 600

500 000
500 000
500 000

47 600
1 385 845
1 385 845
1 385 845
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
467 920
467 920
28 130
28 130
28 130
439 790
439 790
122 000
122 000
122 000
122 000
322 000
322 000
322 000
322 000
322 000
268 640
49 890
49 890
49 890
12 200
37 690
218 750
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851
85153

85154

852
85203

85212

85214

853
85395

900
90001

90078

926
92601
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Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
w tym:
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe

Poz. 2585
43 750
43 750
43 750
175 000
175 000
24 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

22 406,13

12 000
153 500
150 000
150 000
150 000
3 500

3 500
3 500
3 500
22 406,13
22 406,13
22 406,13
160 387,44
160 387,44
160 387,44
160 387,44

805 800
405 800
405 800
405 800
400 000
400 000
400 000
400 000
2 325 000
2 325 000
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Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
RAZEM

Poz. 2585
2 325 000

522 406,13

2 325 000
6 432 742,44

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/356/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2010 r.
WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2010 ROKU

Dz.

Rozdz.

851
85153

85154

Treść
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
RAZEM

Kwota
w złotych
Wydatki
24 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

24 000
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LII/356/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY KRYNICA - ZDRÓJ W 2010 ROKU

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

1
600

2

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe

4

60014

dotacja celowa (inwestycyjna) Pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego
801
80101

dla jednostek
sektora finansów publicznych
5
426 003
426 003
426 003

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

1 127 120
581 650
581 650
98 870

dotacja podmiotowa
80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

80104

Przedszkola

85111

OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne

dotacja podmiotowa

98 870
446 600
446 600

dotacja podmiotowa
851

dotacja celowa (inwestycyjna)
85153

Zwalczanie narkomanii
dotacja celowa (bieżąca)
na zadania własne jednostki przekazane Powiatowi Nowosądeckiemu
na podstawie porozumienia

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

852
85212

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

85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216

Zasiłki stałe

85404

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

4 000
4 000

2 000

7 500
2 100

dotacja celowa (bieżąca)

2 100
2 400

dotacja celowa (bieżąca)

2 400
3 000
3 000
5 000

dotacja celowa (bieżąca)
854

56 000
50 000
50 000

2 000
dotacja celowa (bieżąca)
na zadania własne jednostki przekazane Miastu
Nowy Sącz

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
6

5 000
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dotacja celowa (bieżąca)
na zadania własne jednostki przekazane Miastu
Nowy Sącz
921

92109

92116

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
~ Centrum Kultury
Biblioteki
~ Biblioteka Publiczna Gminy Krynica - Zdrój

5 000

1 885 000

1 150 000
dotacja podmiotowa

1 150 000
735 000
735 000

dotacja podmiotowa

RAZEM

2 379 503

OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
- dotacje przedmiotowe:
- dotacje podmiotowe:
- dotacje celowe:
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:
- dotacje celowe inwestycyjne:

1 127 120
3 506 623 zł
- zł
3 012 120 zł
494 503 zł
18 500 zł
476 003 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/356/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2010 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU
Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

600

60014

700
710
801
852

60016
60078
70005
71078
80110
85203

900
926

90001
92601

Pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego
- Modernizacja ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju
Dokumentacja - ul. Biskupa Tylickiego w Tyliczu
Usuwanie skutków powodzi - drogi
- Budowa budynku komunalnego w Krynicy-Zdroju
- Usuwanie skutków powodzi - cmentarz
- Wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum w Krynicy-Zdroju
- Budowa budynku o funkcji oświatowo-społecznej na os. Źródlana
- Pozostałe wydatki gospodarki wodno-ściekowej
- Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Mochnaczce Wyżnej
- Budowa sztucznie mrożonego toru saneczkowo-bobslejowoskeletonowego na Górze Parkowej

700

70005

- Wykup gruntów
RAZEM

Inwestycje
Zmniejszenia Zwiększenia
347 050

500 000

47 600
1 385 845
71 790
122 000
175 000
150 000
405 800
734 000
1 591 000

Zakupy inwestycyjne
368 000
500 000
5 398 085
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LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KRYNICA - ZDRÓJ
Jednostka
Okres
Łączne
organizacyjna
Lp
Program
Cel programu
realizacji
nakłady
realizująca
programu finansowe
program
1
2
3
4
5
6
1 „Program wodnoCelem zadania jest kompleksowe
UM w Krynicy- 2006-2012 78 497 970
ściekowy Gminy
uporządkowanie gospodarki wodnoZdroju + Zakład
Krynica-Zdrój”
ściekowej na terenie Gminy.W skład
Wodociągów
programu wchodzą zadania podzielone i Kanalizacji
na VII kontraktów, które obejmują
w Krynicyw Krynicy-Zdroju: uporządkowanie
Zdroju
gospodarki wodno-ściekowej os.
Halna, w obrębie ul. Zieleniewskiego
i przysiółka Jakubik, Świdzińskiego,
Leśnej, Tysiąclecia, Jastrzębiej,
w obrębie ul. Słotwińskiej, Parku
Słotwińskiego i Starej Drogi orazbudowę sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej na osiedlu Cegielnia,
przełożenie wodociągu w ul. Zdrojowej
oraz na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej
i Piłsudskiego, wymianę głównych
kolektorów sanitarnych ø600, ø300,
ø200, modernizację zakładu uzdatniania wody w Czarnym Potoku, ponadto
budowę kolektora sanitarnego
w Tyliczu ul. Pułaskiego i Wolności,
budowę sieci wodociągowej w Tyliczu
ul. Konfederatów Barskich i Muszynce,
budowę sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w Bereście i Polanach
wraz z ujęciem wody i stacją uzdatniania w Bereście, oczyszczalnią ścieków
w Polanach.
2 Modernizacja
Podstawowym celem zadania inwesty- UM w Krynicy- 2007-2012
1 547 600
nawierzchni
cyjnego jest zapewnienie dostępności Zdroju
i budowa chodnikomunikacyjnej terenów Gminy oraz
kaul. Biskupa
poprawa bezpieczeństwa ruchu droTylickiegow Tyliczu gowego.
3 Odnowa miejscoPodstawowym celem zadania inwesty- UM w Krynicy- 2009-2012
2 650 000
wości wiejskich
cyjnego jest głównie budowa, moder- Zdroju
Gminy Krynicanizacja lub wyposażenie obiektów
Zdrój
sportowo-rekreacyjnych
i infrastruktury turystycznej oraz
kulturalnej, pełniących funkcje
publiczne.
4 Budowa sztucznego Podstawowym celem zadania inwesty- UM w Krynicy- 2006-2012
65 161 600
toru saneczkowocyjnego p.n. "Budowa sztucznego toru Zdroju
bobslejowosaneczkowo-bobslejowoskeletonowego
skeletonowego w Krynicy-Zdroju" jest
w Krynicy-Zdroju
budowa obiektu na Górze Parkowej
w Krynicy-Zdroju. Projekt współfinansowany będzie przez Polską Konfederację Sportu w ramach "Programu
Rozwoju Bazy Sportowej w Polsce do
roku 2013" oraz Gminę Krynica-Zdrój.
5 "Rozwój bazy
Podstawowym celem zadania inwesty- UM w Krynicy- 2010-2012
2 000 000
sportowo - rekrecyjnego jest zapewnienie dostępności Zdroju
acyjnej w Krynicyspołeczności lokalnej - zwłaszcza dzieci
Zdroju"
i młodzieży do obiektów sportowo rekreacyjnych pozwalających rozwijać
się fizycznie i zagospodarować czas
wolny. W ramach zadania planowane
jest wybudowanie boisk sportowych,
placów zabaw, rekreacji itp.
6 Budowa Parku
Podstawowym celem zadania inwesty- UM w Krynicy- 2008-2012
3 750 000
Sportowo - Rekrecyjnego jest zapewnienie dostępności Zdroju
acyjnego na osiedlu społeczności lokalnej - zwłaszcza dzieci
Czarny Potok
i młodzieży do obiektów sportowo rekreacyjnych pozwalających rozwijać
się fizycznie i zagospodarować czas
wolny. W ramach zadania planowane
jest wybudowanie zespołu boisk
sportowych, placów zabaw, skate
parku i miasteczka rowerowego.

Wysokość wydatków w złotych
2010
7
45 791 450

1 591 000

1 000 000

2011

2012

8
24 252 445

9
1 400 541

500 000

1 000 000

600 000

2 000 000

10 399 500 50 781 100

1 000 000

1 000 000

2 630 000

20 000
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7 Rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej
w Gminie KrynicaZdrój poprzez
budowę sali gimnastycznej przy SP
w miejscowości
Tylicz

Zadanie polega na budowie sali
gimnastycznej przy SCESz w Tyliczu na
potrzeby realizacji zajęć lekcyjnych
oraz pozalekcyjnych, ponadto umożliwienie korzystania z infrastruktury
sportowej dla mieszkańców. Na
realizację zadania istnieje możliwość
uzyskania dofinansowania do 70%
kosztów kwalifikowanych w ramach
środków MRPO, programów ministerialnych oraz w ramach wieloletniego
rozwoju bazy sportowej woj. małopolskiego.
8 Renowacja Deptaku Celem zadania jest podniesienie
i rewitalizacja
walorów turystycznych
uzdrowiska
i uzdrowiskowych, a także kulturalnych
miasta, poprzez inwestycje, które
przyczynią się do rewitalizacji i rozwoju
uzdrowiska. Główną inwestycją jest
Rewitalizacja Deptaku, w której skład
wchodzą: przebudowa i rozbudowa
fontanny przy Starym Domu Zdrojowym, modernizacja ul. Bulwary Dietla,
wykonanie mostków nad Kryniczanką,
modernizacja alejki wzdłuż Kryniczanki
od strony ul. Zdrojowej na rzecz
utworzenia nowej strefy i rozbudowę
parkingu przy drodze wojewódzkiej.
Powyższe zadania służą odnowie
walorów miasta i uzdrowiska, a także
podniesieniu ich atrakcyjności.
9 Wykonanie ścieżki
Celem projektu jest modernizacja
edukacyjno alejek spacerowych na terenie Góry
przyrodniczej na
Parkowej oraz poprawa bezpieczeńterenie Parku
stwa ruchu pieszego na trasie ścieżki
Zdrojowego
edukcyjno - przyrodniczej, jak również
w Krynicy - Zdroju - odnowa walorów uzdrowiska, a także
II etap
podniesienie atrakcyjności Parku
Zdrojowego.
10 Modernizacja
Celem zadania jest realizacja I etapu
oczyszczalni ściemodernizacji oczyszczalni ścieków
ków w Powroźniku w Powroźniku. W skład zadania wchodzą: modernizacja stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, remont
reaktorów biologicznych, zakup wyposażenia dla stacji dmuchaw, budowa
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
wraz z liniami energetycznymi, modernizacja c.o. oraz instalacja solarna dla
potrzeb c.w.u. Inwestycja realizowana
będzie w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska - Republika Słowacka 20072013" wspólnie ze słowacką gminą
Kaminka. Gmina Krynica - Zdrój będzie
partnerem wiodącym projektu.
RAZEM
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UM w Krynicy Zdroju

2007-2012 1 750 000

1 000 000

725 000

UM w KrynicyZdroju

2008-2012

12 122 000

6 900 000

3 600 000

UM w Krynicy Zdroju

2009-2012

200 000

100 000

100 000

UM w KrynicyZdroju + Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji
w KrynicyZdroju

2008-2011

8 700 000
(netto)

8 700 000

176 379 170

1 500 000

49 882 450

56 081 945 60 626 641
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WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ

Lp

Program

Cel programu

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

1

2

3

4

1. „Program
wodnościekowy
Gminy Krynica Zdrój"

Okres
realizacji
programu

Łączne nakłady finansowe

5
6
Fundusz Spójności
2006-2012
78 497 970

Wysokość wydatków w złotych
środki
środki
budżetu
inne
zFunduszu
gminy
7
8
9

Plan
10

Podstawowym celem UM w Krynicy2010 r.
zadania inwestycyjne- Zdroju + Zakład
13 825 100
31 966 350
45 791 450
go jest kompleksowe
Wodociągów
2011 r.
uporządkowanie
i Kanalizacji
16 891 174
7 361 271
24 252 445
gospodarki wodnow Krynicy2012
r.
ściekowej na terenie
Zdroju
1 400 541
1 400 541
Gminy.
RAZEM
78 497 970
32 116 815
39 327 621
71 444 436
Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. Odnowa
Celem zadania jest
UM w Krynicy2008-2010
1 400 000
2010 r.
miejscowości
stworzenie ogólnodo- Zdroju
900 000
500 000
1 400 000
Piorunka
stępnego miejsca
poprzez budopodnoszącego morale
wę Wiejskiego
i zapotrzebowanie
Domu Kultury
obcowania z kulturą,
wraz z zakupem a także rozwój
wyposażenia
i podtrzymywanie
lokalnych tradycji oraz
zaspokojenie potrzeb
społecznych
i zagospodarowanie
czasu wolnego poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury
oraz zakup wyposażenia do realizacji
operacji w ramach
Planu Odnowy Miejscowości Piorunka.
RAZEM
1 400 000
900 000
500 000
1 400 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
3. Budowa CenCelem zadania jest
UM w Krynicy2008-2010
657 895
2010 r.
trum Informacji budowa Centrum
Zdroju
162 497
437 448
599 945
Turystycznej
Informacji Turystyczw Krynicynej w Krynicy-Zdroju
Zdroju
w ramach projektu
"Małopolski System
Informacji Turystycznej".
RAZEM
657 895
162 497
437 448
599 945
Europejski Fundusz Społeczny
4. Program
Zwiększenie aktywno- UM w Krynicy2010-2012
534 624,82
2010 r.
Operacyjny
ści zawodowej
Zdroju + Ośro22 406,13
136 329,32 1 651,99
160 387,44
Kapitał Ludzki - i społecznej klientów
dek Pomocy
2011 r.
pn. "Czas na
OPS.
Społecznej
27 385,27
166 624,73 2 019,10
196 029,10
zwiększenie
w Krynicy2012 r.
aktywności
Zdroju
zawodowej
24 895,69
151 477,05 1 835,54
178 208,28
w gminie
Krynica-Zdrój"
RAZEM
534 624,82
74 687,09
454 431,10 5 506,63
534 624,82
OGÓŁEM
81 090 489,82 33 253 999,09 40 719 500,10 5 506,63 73 979 005,82
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2586
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UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.7 ust. 3
a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz.33)
Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek, powinien spełniać następujące wymagania:
1. W zakresie wyposażenia technicznego pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej:
a) powinien dysponować tytułem prawnym do takiej
ilości pojazdów specjalistycznych, aby umożliwić
prawidłowe wykonywanie działalności objętej posiadanymi zezwoleniami, tj. wyspecjalizowanych
pojazdów do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów oraz innych odpadów zbieranych w gospodarstwach domowych selektywnie,
b) pojazdy powinny być dostosowane do rodzaju pojemników do zbiórki odpadów i powinny spełniać
standardy techniczne, określone w przepisach
szczegółowych,
c) pojazdy stosowane do odbierania odpadów powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym
oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem,
d) pojazdy powinny być tak skonstruowane aby zapobiegać rozsypywaniu, rozpylaniu i rozwiewaniu ładunku, także jego wylewaniu oraz rozprzestrzenianiu się przykrych woni,
e) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierające wskazania dotyczące odpadów
komunalnych,
f) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania
właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Osiek,
g) posiadać tytuł prawny do bazy transportowej
w której parkowane są pojazdy oraz magazynowane są urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności,

h) pojazdy powinny być oznakowane w sposób widoczny i czytelny umożliwiający łatwą identyfikację
przedsiębiorcy poprzez umieszczeniu na nich nazwy, adresu, numeru telefonu.
2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
a) posiadać odpowiedni punkt zapewniający mycie
pojazdów lub posiadać umowę z podmiotem
świadczącym takie usługi,
b) przedsiębiorca jest zobowiązany do systematycznego mycia pojazdów wynikającego z ich stanu sanitarnego,
c) przedsiębiorca jest zobowiązany do systematycznego mycia posiadanych pojemników wynikającego z ich stanu sanitarnego,
d) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i porządkowy świadczonych usług, w szczególności zachowania czystości miejsc załadunku i odbioru odpadów komunalnych oraz trasy ich przewozu,
e) prowadzić zbiórkę odpadów komunalnych w terminach i na zasadach ustalonych w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Osiek,
3. Miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gminy Osiek zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami są zakłady zagospodarowania odpadów w Brzeszczach, Oświęcimiu
i Kętach.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek, powinien spełniać następujące wymagania:
1. W zakresie wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do bazy transportowej:
a) posiadać tytuł prawny do pojazdów asenizacyjnych, spełniających wymogi rozporządzenia ministra właściwego do spraw infrastruktury w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
b) pojazdy stosowane do odbierania nieczystości ciekłych powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem,
c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób widoczny i czytelny umożliwiający łatwą identyfikację
przedsiębiorcy poprzez umieszczeniu na nich nazwy, adresu, numeru telefonu,
d) posiadać tytuł prawny do bazy transportowej,
w której parkowane są pojazdy oraz magazynowane są urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.
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2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
a) posiadać odpowiedni punkt zapewniający mycie
pojazdów lub posiadać umowę z podmiotem
świadczącym takie usługi,
b) przedsiębiorca jest zobowiązany do systematycznego mycia pojazdów wynikającego z ich stanu sanitarnego zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra do spraw infrastruktury w sprawie wymagań
dla pojazdów asenizacyjnych,
c) zapewnić odpowiednią częstotliwość usług wynikającą z indywidualnych potrzeb mieszkańców,
d) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i porządkowy świadczonych usług w szczególności zachowania czystości miejsc opróżniania zbiorników oraz
trasy przewozu nieczystości ciekłych,
e) wprowadzać ścieki do stacji zlewnej zgodnie
z wymogami rozporządzenia ministra do spraw infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania
nieczystści ciekłych do stacji zlewnych,
f) prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Osiek.

Poz. 2586,2587

dującej się na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Osieku, jedynie z terenów najdalszych
gminy możliwe jest odprowadzanie do stacji zlewnych
poza gminą położonych najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek.
§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 19/2006 Wójta Gminy
Osiek z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie: wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w Gminie Osiek.
§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
w formie elektronicznej na stronach internetowych
urzędu gminy oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Sobecki

3. Ścieki z zbiorników bezodpływowych z terenu
Gminy Osiek należy wprowadzać do stacji zlewnej znaj2586

2587
2587

UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Oświęcimskiego,
Rada Gminy Osiek
uchwala:
§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy
Osiek zalicza się do kategorii dróg gminnych;
1) ulica Akacjowa w Osieku na odcinku od ulicy
Włosieńskiej do ulicy Spacerowej o długości 0,908 km,

2) ulica Modrzewiowa w Osieku na odcinku od ulicy
Akacjowej do ulicy Spacerowej o długości 0,538 km.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.
Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Sobecki

2586
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Poz. 2587
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/289/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 22 marca 2010 r.

2587

Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Sobecki
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UCHWAŁA NR XXXIX/296/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmiany w załączniku do uchwały dotyczącej Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
na lata 2008-2011
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 87 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)
Rada Gminy w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/110/2007 Rady Gminy Osiek
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata
2008-2011, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4. pkt. 2 Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy
Osiek Nr XIV/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje nowe brzmienie: „Obiekty wpisane do ewidencji
zabytków:

Sołectwo Osiek :
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Obiekt
Dom nr 510 murowany /Kruczała / lata 20-30 XXw.
Chałupa nr 52 wł. Mitoraj drewniano-zrębowa 4 ćw. XIX w.
Chałupa Nr 77 wł. Mrozik drewniano-zrębowa XIX/XXw
Chałupa Nr 149 murowana z 1910r.
Budynek nr 352 drewniano- zrębowy pocz. XXw.
Budynek nr 110 Drewniano-zrębowy z 1927r.
Budynek murowany nr 255 , ok. 1925r.
Zabudowania folwarku „Karolina” murowane z poł. XIXw.
Zabudowania folwarku „Karolina” murowane z poł. XIXw.
Zabudowania folwarku „Karolina” murowane z poł. XIXw.
Budynek mieszk. w zesp. folwarku murowany, poł. XIXw.
Kościół parafialny /nowy/ murowany neogot. z 1908r.
Plebania murowana z 1904-1908r.
Budynek gospodarczy przy plebani murowany z 1890r.
Kopiec grunwaldzki z kapliczką murowaną ok. 1820r.
Kapliczka pw. św. Tekli „Kramarczykówka” pocz. XXw.
Budynek szkoły ; murowany ¼ XXw.
Kapliczka w pos. 759 Pieczka murowana w 2/4 XXw.
Dom Nr 144 obok starego Kościoła murowany z pocz. XXw.
Kapliczka w posesji Honik 368 murowana w 2/2 XIXw.
Dom nr 107 drewniano- zrębowy wł. Kozieł z ok. 1921r.
Budynek nr 406 drewniano – zrębowy z 1903-1910 r.
Oficyna pałacowa tzw. „stary sąd” lub „hotelik” – II poł. XVIII w.
Budynek gospodarczy przy oficynie pałacowej tzw. „stary sąd” lub „hotelik” – II poł. XIX w.
Oficyna pałacowa tzw. „stara kuźnia” – I poł. XIX w.
Budynek gospodarczy przy oficynie pałacowej tzw. „stara kuźnia” –przed 1895 r
Budynek gospodarczy – dawna gorzelnia i likiernia – XVIII/XIX w.
Budynek gospodarczy – dawny browar: słodownia piwa, gorzelnia, ob. spichlerz – przed 1895 r.
Budynek gospodarczy – obora, magazyn paszowy (spichlerz) – koniec XVIII w. lub I ćw. XIX w.
Budynek administracyjno – gospodarczy - biura, zaplecze socjalne, świetlica, magazyn paszowy,
dawna obora – I poł. XIX w.
Budynek gospodarczy (obora) – przed 1895 r.
Budynek gospodarczy – obora dla zwierząt, pierwotnie spichlerz i stajnia – XVIII /XIX w.
Budynek gospodarczy – ob. magazyn, warsztat, przechowalnia części zamiennych, pierwotnie
dom ogrodnika – przed 1895 r.
Stodoła I – I poł. XIX w.
Stodoła II – I poł. XIX w.
Stodoła III – część zach. I poł. XIX w., część wsch. po 1885 r.
Budynek Gospodarczy – pomieszczenia na maszyny rolnicze, magazyn nawozów – przed 1895 r.
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Budynek mieszkalno – biurowy przy cegielni – pomiędzy 1885 r. a 1890 r.
Budynek przemysłowy – cegielnia – pomiędzy 1885 r. a 1890 r.
Suszarnia na 75 tyś. cegieł – pomiędzy 1885 r. a 1890 r.
Kapliczki przy wjeździe na teren dawnego folwarku – około 1930 r.
Młyn wodny – turbinowy – XVIII/XIX w. papiernia, przebudowana na młyn 1920 – 1928 r.
Dawny cmentarz rzymsko – katolicki - data założenia ok. 1870 r.
Dawny cmentarz rzymsko – katolicki przy zabytkowym kościele św. Andrzeja - prawdopodobnie
cmentarz istniał już ok. 1550 r.
Cmentarz komunalny – założony 1914 r., powiększony współcześnie.

Sołectwo Głębowice:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Obiekt
Kapliczka /versus 64/ - murowana – XIX/XX w.
Kapliczka w posesji 182 /Leśniak/ – murowana ok. 1920r.
Figura przydrożna św. Jana Nepomucena na postumencie – kamienna – 1843r.
Chałupa nr 67 drewniano- zrębowa - 1880r./ Pomietlak /
Ruiny pałacu, murowany - XVI/XVII/XVIII w.
Park w zespole dw.- pał , XVII/XVIII
Cmentarz parafialny rzymsko – katolicki - 3 ćw. XIX w.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
2588

2589
2589

UCHWAŁA NR XL/301/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie: podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze na wybory do Rady Gminy Osiek, określenia ich granic,
numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 92 ust. 1, 2
i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tj. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) Rada Gminy
Osiek uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Osiek na 4 okręgi
wyborcze, w których wybieranych będzie 15 radnych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek .

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/196/2002 Rady
Gminy w Osieku z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze na wybory do
Rady Gminy w Osieku , określenia ich granic, numerów
i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy.
Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/301/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 21 maja 2010 r.

Numer okręgu
wyborczego
1

2

3

4

Granice okręgu wyborczego
Wieś Osiekulice : Akacjowa, Bielańska, Bugaj, Ceglana, Czereśniowa,
Działkowa część ul. Głównej (od nr 2 do nr 240 oraz od nr 3 do nr 231),
Jazowa, Karolina, Lanckorona, Malinowa, Modrzewiowa, Ogrodowa,
Plac Tarniówka, Sadowa, Sobótkowa, Spacerowa, Świerkowa, Talarówka, Wałowa, Włosieńska, część ul. Zielonej (od nr 1 do nr 61a oraz od
nr 2 do nr 40 ), Zamkowa, Zaolszynie,
Wieś Osiekulice : Browarna, Brzozowa, Dębowa, Graniczna, Grojecka,
Kościelna, Leśna, Łąkowa, Przecznica, część ulicy Starowiejskiej ( od
nr 1 do nr 347 oraz od nr 2 do nr 296), Stawowa, Zabrzezinie
Wieś Osiekulice: Beskidzka, Cicha, Czarny Las, Głębowska, część ul.
Głównej (od nr 242 do nr 516 oraz od nr 233 do nr 403), Grunwaldzka,
Jaśminowa, Kwiatowa, Podlesie, część ulicy Starowiejskiej (od nr 349 do
nr 485 oraz od nr 298 do nr 412 ) Słoneczna, Szkolna, Wiśniowa,część
ulicy Zielonej ( od nr 63 do nr 89 oraz od nr 44 do nr 64 )
Cała wieś Głębowice

Liczba radnych wybieranych w okręgu
5

4

4

2
Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

2589

2590
2590

UCHWAŁA NR LV/284/2010
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Trzyciążu
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm./ i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /tekst
jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./
Rada Gminy Trzyciąż uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się dotychczasowy załącznik Nr 1 do
Statutu SP ZOZ w Trzyciążu - Struktura Organizacyjna
SP ZOZ w Trzyciążu.
§ 2. Wprowadza się do Statutu SP ZOZ w Trzyciążu
nowy załącznik Nr 1 - Struktura Organizacyjna SP ZOZ

w Trzyciążu o treści jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały w sprawie Statutu SP
ZOZ w Trzyciążu pozostają bez zmian.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż:
Lucjan Gajda
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Poz. 2590
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV/284/2010
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 9 czerwca 2010 r.

2590

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż:
Lucjan Gajda
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UCHWAŁA NR XXXII/201/10
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Wiśniowa na 2010 rok
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235,
art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 157 poz. 1240) Rada
Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu
gminy Wiśniowa na rok 2010 o kwotę 1.335.412,00 – jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2.
Zmiany
dochodów
z ust.
1 obejmują:
1) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę
1.393.271,2) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę
57.859,3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi
22.329.246,25 w tym;
1) dochody bieżące 18.933.364,25
2) dochody majątkowe 3.395.882,00
§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu
gminy Wiśniowa na rok 2010 o kwotę 1.682.412,00 – jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują;
1) zwiększenie
1.887.074,00

wydatków

2) zmniejszenie
204.662,00

wydatków

bieżących
bieżących

o kwotę
o kwotę

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi
25.491.334,50 w tym:
1) wydatki bieżące 18.322.602,50
2) wydatki majątkowe 7.168.732,00
§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów
budżetu Gminy Wiśniowa o kwotę 347.000,00
2. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy Wiśniowa do wysokości 3.162.088,25 w związku ze

zmianą planu wydatków – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zwiększenia w dochodach
i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.000,00 dotacji z budżetu gminy w roku 2010 jak w załączniku
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. W Uchwale Budżetowej Gminy Wiśniowa na
rok 2010 Nr XVII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
25 stycznia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/201/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2010
Lp Dział Nazwa – treść
1

Kwota
zwiększenia zmniejszenia
1.376.000,1.376.000,-

600

Transport i łączność w tym:
dochody bieżące
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2030)

750

Administracja publiczna w tym:
Dochody bieżące
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:
Dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)

1.376.000,124,124,-

124,2

12.671,12.671,-

12.671,3

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:
dochody bieżące
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (§ 2030)

51.635,51.635,51.635,-

4

801

5

852

Oświata i wychowanie w tym:
dochody bieżące w tym:
wpływy z usług (§ 0830)
Pomoc społeczna w tym:
Dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

3.200,3.200,3.200,1.400,1.400,-

6.100,6.100,-

1.400,-

6.100,Razem dochody zwiększenia
Razem dochody zmniejszenia
Ogółem dochody zwiększenia w tym:
Dochody bieżące

1.393.271,57.859,1.335.412,1.335.412,-

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/201/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2010
Wyszczególnienie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące z tego
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
Wydatki bieżące z tego
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Dział Rozdz. Kwota
zwiększenia
400
40078

600
60078

1.720.000,1.720.000,1.720.000,1.720.000,1.720.000,-

Zmniejszenia
15.800,15.800,15.800,15.800,15.800,-
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Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące z tego
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe w tym
Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące z tego
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Urzędy gmin
Wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia społeczne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:
dotacja
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
Wydatki bieżące z tego
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:
Wydatki bieżące z tego
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym;
Wydatki bieżące z tego
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące z tego
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
dotacje
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
Wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
Wydatki bieżące z tego
3. świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

Poz. 2591
700
70005

33.990,33.990,18.800,18.800,3.000,15.800,15.190,15.190,-

750
75011

75023

751
75107

754
75411

12.671,12.671,12.671,3.986,1.932,10
2.053,90
8.685,3.000,3.000,3.000,-

75478

756

18.190,18.190,3.000,3.000,3.000,15.190,15.190,109.787,10.424,124,10.424,10.300,124,99.363,99.363,99.363,99.363,-

51.635,-

51.635,51.635,51.635,51.635,5.000,-

75647

801
80101

80113

80114

80148

852

5.000,5.000,5.000,5.000,111.013,3.500,3.500,3.500,3.500,5.300,5.300,2.300,2.300,3.000,99.363,99.363,99.363,99.363,2.850,2.850,2.850,2.850,1.400,-

85212

6.100,6.100,6.100,6.100,6.100,-

85278

854
85401

1.400,1.400,1.400,3.150,3.150,3.150,3.150,-
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1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Razem wydatki zwiększenia
Razem wydatki zmniejszenia
Ogółem wydatki zwiększenia w tym:
Wydatki bieżące

450,2.700,1.887.074,204.662,1.682.412,1.682.412,-

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/201/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Wisniowa na 2010 rok
Przychody i rozchody budżetu(w złotych)
A.
B.
C.
F.
P.

R.

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik - deficyt (A-B)
Finansowanie (P-R)
Przychody Budżetu
zaciągane kredyty i pożyczki
Wolne środki
Rozchody budżetu
spłata zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek

Plan wg Uchwał
20.993.834,25
23.808.922,50
-2 815.088,25
2 815.088,25
5 625 408,00
5 450 506,00
174 902,00
2 810.319,75
2 810.319,75

Zwiększenia
1.335.412,1.682.412,347.000,347.000,347.000,347.000,-

Zmniejszenia

Plan po zmianach
22.329.246,25
25.491.334,50
-3.162.088,25
3.162.088,25
5 972.408,00
5 797.506,00
174 902,00
2.810.319,75
2 810.319,75

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/201/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Ustalenia do zmiany planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami na rok 2010
Dz.

Rozdz.

§

751

Jednostka
realizująca
UG

75107
2010

852

UG
85278
2010

Wyszczególnienie
Dochody
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna w tym:
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Ogółem
751
75107

UG
85278

12.671,00
12.671,00
12.671,00

1.400,00
1.400,00
1.400,00

14.071,00
UG

852

Kwota
zwiększenia

Wydatki
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc społeczna
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

12.671,00
12.671,00
12.671,00
3.685,00
1.932,10
2.053,90
8.685,00
1.400,00
1.400,00

Zmniejszenia
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Wydatki bieżące w tym:
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.400,00
1.400,00
14.071,00

Ogółem

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/201/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wiśniowa w roku 2010
Dział Roz-dział

754

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
ZwiększeZmniejszenia
nia

3 000,00
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

801

Dla jednostek sektora
finansów publicznych
Zwiększenia Zmniejszenia
3 000,00

3 000,00

Oświata i wychowanie
80113 Dowożenie uczniów do szkół

3 000,00
3 000,00
3 000,00

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Ogółem

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/201/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp Program - jego cel
i zadania

1 Kanalizacja
sanitarna we wsi
Węglówka I i II
etap
2 Poprawa estetyki
centrum wsi
Wiśniowa
3 Drogi publiczne
wojewódzkie pomoc w realizacji
inwestycji na
podstawie
porozumień
4 Małopolski System
Informacji
Turystycznej modernizacja CIT
w Wiśniowej
Gmina Wiśniowa
5 Adaptacja budynku
starej Szkoły na
Wiejski Dom
Kultury w Glichowie

Okres
realizacji

Łączne Wysokość Wysokość Wysokość Łączne Wysokość Wysokość Wysokość Łączne Wysokość Wysokość Wysokość
nakłady nakładów nakładów nakładów nakłady nakładów nakładów nakładów nakłady nakładów nakładów nakładów
w roku
w roku
w roku
w roku
w roku
w roku
w roku
w roku
w roku
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
2007-2010 3245914
1988393
3045915
1788394

2009-2010 1009639

464 932

1009639

464 932

2009-2010

384 000

194 000

384 000

194 000

2009-2010

49 686

49 686

49 686

49 686

2009-2010

545 299

545 299

545 299

545 299
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6 Karpackie Niebo rozwój produktów
turystycznych
związanych
z astronomią na
terenie Polsko
Słowackiego
pogranicza
7 Budowa boiska
"Orlik 2012"
w Węglówce
Projekt oczyszczalni i kanalizacji
Gminy Wiśniowa
Budowa mostu
w Węglówce
Modernizacja
budynku remizy
OSP Wierzbanowa
Ogółem
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2009-2010

199 916

199 916

201 916

201 916

2010

1050000

1050000

64 730

64 730

2010-2011

300 000

0

300000

300 000

300000

2010-2011

300 000

0

300000

300 000

300000

2010-2011

40 000

0

40 000

40 000

40000

640 000

0

640000

5941185

6484454

4492 226

3308957

640000

2591

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

• 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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