DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 378

Kraków, dnia 27 lipca 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
2592

2593

2594

–

–

–

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych

22980

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

22983

Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 września 2009 r.,
w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych osiągających bardzo dobre
wyniki w nauce oraz uczniów wszystkich typów szkół, osiągających wybitne
wyniki w sporcie lub artystyczne, mieszkających na terenie Powiatu Wielickiego oraz uczniów mieszkających poza jego terenem, ale uczęszcających
do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki

22983

UCHWAŁY RAD GMIN:
2595

2596
2597
2598

2599
2600
2601

2602
2603

–

–
–
–

–
–
–

–
–

Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

22983

Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw zarządzanych przez Urząd Gminy Czernichów.

22989

Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Wołowicach.

22989

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXIII/256/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia
18 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Jerzmanowicach

22991

Rady Gminy Jodłownik z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie nadania sztandaru
Gimnazjum w Szczyrzycu.

22993

Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2010 rok

22995

Rady Gminy Liszki z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego.

23000

Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010.

23004

Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010 r. zmiany Uchwały Nr 46/2010
Rady Gminy w Łącku z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku
z 29 grudnia 2009 r.

23009
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2604

2605
2606

2607

2608

2609

2610

2611
2612

–

–
–

–

–

–

–

–
–

– 22980 –

Poz. 2592

Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie
gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku
z 29 grudnia 2009 r.

23010

Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: podziału Gminy
Łącko na okregi wyborcze

23021

Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmiany Uchwały
Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg gminnych publicznych.

23021

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

23022

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.

23023

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/321/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholwych na terenie
Miasta Zator

23024

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy
Ośrodka Kultury w Zatorze na "Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki" oraz nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi
Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

23024

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie: dokonania zmian
budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

23028

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszary położone w Zatorze, przy Alei 1 Maja*

23039

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA:
2613

–

Burmistrza Miasta Chrzanów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 289/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r.
w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie”

23052

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO:
2614

–

Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna"
w Chrzanowie z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 15/XI/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu osób
i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny „Komunikacja
Międzygminna" w Chrzanowie.

23053

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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2592
2592

UCHWAŁA NR XLIX/361/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Krakowie po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu
Krakowskiego, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/98/07 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 24 października 2007 roku w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
dr inż. Krzysztof Karczewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/361/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Krakowskiego,
z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego
prowadzonych przez inne organy prowadzące
1. Szkoły ponadgimnazjalne oraz specjalne prowadzone przez Powiat Krakowski
lp
1

Nazwa szkoły, adres
Zespół Szkół w Skale, ul. Ks. Połetki 30

2

Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach,
ul. Ogrodowa 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie,
ul. Żwirki i Wigury 17

3

4

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie, ul. M. Kopernika 13

5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach,
ul. Krakowska 15

Typ szkoły
1.Liceum ogólnokształcące
2.Technikum
3.Uzupełniające liceum ogólnokształcące
4.Szkoła policealna
5.Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Liceum ogólnokształcące
1.Liceum ogólnokształcące
2.Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
3. Uzupełniające liceum ogólnokształcące
1. Liceum profilowane
2. Technikum
3. Zasadnicza szkoła zawodowa
4. Uzupełniające liceum ogólnokształcące
5. Technikum uzupełniające
6. Szkoła policealna
1. Liceum profilowane
2. Technikum
3. Zasadnicza
szkoła zawodowa
4. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
5. Uzupełniające liceum ogólnokształcące
6. Technikum uzupełniające
7. Szkoła policealna
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6

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie, Czernichów 1

7

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie, Giebułtów

8

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 9

1. Liceum ogólnokształcące
2. Liceum profilowane
3. Technikum
4. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
5. Uzupełniające liceum ogólnokształcące
6. Technikum uzupełniające
7. Szkoła policealna
8. Zasadnicza szkoła zawodowa
1. Liceum ogólnokształcące
2. Liceum profilowane
3. Technikum
4. Zasadnicza szkoła zawodowa
5. Uzupełniające liceum ogólnokształcące
6. Technikum uzupełniające
7. Szkoła policealna
1. Szkoła podstawowa specjalna
2. Gimnazjum specjalne
3. Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna
4. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

2. Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Słomniki
lp
1

Nazwa szkoły, adres
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach,
ul. Świerczewskiego 2

2

Zespół Szkół w Smrokowie,
Smroków 44

Typ szkoły
1. Liceum ogólnokształcące
2. Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych
3. Uzupełniające liceum ogólnokształcące
4. Szkoła policealna
1. Zasadnicza szkoła zawodowa
2. Uzupełniające liceum ogólnokształcące
3. Technikum uzupełniające
4. Szkoła policealna

3. Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Świątniki Górne
lp
1

Nazwa szkoły, adres
Zespół Szkół w Świątnikach, ul. Bruchnalskiego 35

Typ szkoły
1. Liceum ogólnokształcące
2. Liceum profilowane
3. Zasadnicza szkoła zawodowa.

4. Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Fundację „Zakład Wychowawczy im. Ks. Siemaszki”.
lp
1

Nazwa szkoły, adres
Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, Piekary 2

Typ szkoły
Liceum ogólnokształcące

5. Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Parafię Rzymsko Katolicką ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza.
lp
1

Nazwa szkoły, adres
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, ul. Ks. Troski 17a

Typ szkoły
Liceum ogólnokształcące

6. Placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Małopolskie.
lp
1

Nazwa szkoły, adres
Zespół Placówek Oświatowych im. Ks. J.Tischnera
w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie

2

Zespół Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych
w Wielkich Drogach

Typ szkoły
1) Przedszkole Specjalne,
2) Szkoła Podstawowa Specjalna,
3) Gimnazjum Specjalne.
1) Szkoła Podstawowa Specjalna,
2) Gimnazjum Specjalne.
Przewodniczący Rady Powiatu
dr inż. Krzysztof Karczewski

2592
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UCHWAŁA NR XLIX/366/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5c pkt 1
i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zm.), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 ust.1
pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Powiatu w Krakowie, po
uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty
uchwala, co następuje:
§ 1. Likwiduje się zakład budżetowy – Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie z dniem
31 grudnia 2010 r.

2.
Należności i zobowiązania likwidowanego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przejmuje Starostwo Powiatowe w Krakowie.
3. Pozostałe po likwidacji Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Krakowie środki pieniężne podlegają
przekazaniu z konta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie na konto budżetu Powiatu Krakowskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
dr inż. Krzysztof Karczewski

§ 2. 1. Mienie likwidowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przechodzi na rzecz Starostwa Powiatowego w Krakowie.
2593

2594
2594

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10
RADY POWIATU WIELICKIEGO
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 września 2009 r., w sprawie zasad
przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych
osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniów wszystkich typów szkół, osiągających wybitne wyniki
w sporcie lub artystyczne, mieszkających na terenie Powiatu Wielickiego oraz uczniów mieszkających poza jego
terenem, ale uczęszcających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 90t
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z póź. zm.)

2. w paragrafie 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3
w brzmieniu: "5 stypendiów dla uczniów osiągających
wybitne wyniki artystyczne, w wysokości 1500 zł rocznie
- tj. 7500,00 zł"

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Wielickiego z dnia
24 września 2009 r. Nr XXXI/216/09 wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1. paragraf 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "5 stypendiów dla uczniów osiągających wybitne wyniki
w sporcie w wysokości 1500 zł roczni - tj. 7500,00 zł"

Przewodniczący Rady:
Wiesław Bobowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wielickiego.

2594

2595
2595

UCHWAŁA NR L/595/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz

art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236,
poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:
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§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla
działających na terenie gminy Czernichów:
1) szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne
inne niż gmina Czernichów lub przez osoby fizyczne;
2) przedszkoli niepublicznych.
§ 2. 1. Przedszkola niepubliczne, o których mowa
w § 1 pkt 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu
gminy Czernichów dotację w wysokości równej 90%
ustalonych w budżecie gminy Czernichów wydatków
bieżących, ponoszonych w przedszkolach samorządowych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2.
Przedszkola niepubliczne, o których mowa
w § 1 pkt 2, otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego z budżetu gminy Czernichów dotację
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Czernichów.
3. Szkoły publiczne, o których mowa w § 1 pkt 1,
otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy Czernichów dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Czernichów. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak
niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły
danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
§ 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych
przez gminę Czernichów wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w samorządowych
przedszkolach i szkołach ulegają również zmianie kwoty
dotacji należnej podmiotom, o których mowa w uchwale – poczynając od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano zmian budżetowych.
§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej placówkę, o której mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór
wniosku określa załącznik nr 1.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie
14 dni od dnia ich wystąpienia.
3. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 1, przez szkołę publiczną, o której mowa
w § 1 pkt 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1, dotacja
zostanie przyznana na podstawie danych z roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach,
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na
rachunek bankowy placówki, o której mowa w § 1 pkt 1
i pkt 2.
2.
Dotacja na każdy miesiąc obliczana jest,
z zastrzeżeniem ust. 3, na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków według stanu
na pierwszy dzień danego miesiąca, ustalonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, złożonej
przez osobę prowadząca placówkę, o której mowa
w § 1 pkt 1 i pkt 2, w terminie do 10. dnia każdego mie-
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siąca w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Czernichowie. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wysokość dotacji na lipiec i sierpień obliczana
jest na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowanków złożonej w czerwcu, z uwzględnieniem
uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.
§ 6. 1. Osoba prowadząca placówkę, o której mowa
w § 1, jest obowiązana przekazywać do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Czernichowie pisemne rozliczenia
przyznanej dotacji w następujących terminach:
1) do 15. dnia po zakończeniu każdego kwartału – sprawozdanie za okres od początku roku lub początku
okresu, na który przyznana została dotacja, do ostatniego dnia tego kwartału;
2) do 15 stycznia roku następnego – sprawozdanie za
cały rok.
2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3
do uchwały.
§ 7. 1. Wójtowi Gminy Czernichów przysługuje
prawo kontroli danych stanowiących podstawę naliczenia dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1)

zgodność danych wykazywanych we wniosku
o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie
uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90
ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.
3. Kontrola przeprowadzana jest przez osoby
działające na podstawie imiennego upoważnienia Wójta
Gminy Czernichów.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
3) imiona i nazwisko upoważnionej osoby;
4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i jego
organu prowadzącego;
5) określenie zakresu kontroli;
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia
kontroli;
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem
zajmowanego stanowiska i funkcji.
5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej
jednostki.
6. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, oraz do dokonywania z niej
odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki
do protokołu kontroli powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą
kontrolowaną jednostkę.
§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się
protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciel
kontrolowanej jednostki.
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2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu
i jej adres;
2) nazwę lub imię i nazwisko osoby prowadzącej;
3) imiona, nazwiska osób przeprowadzających kontrolę
oraz numery upoważnienia;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objętego kontrolą;
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną
jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;
7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;
9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych
dowodów;
10) informację o sporządzonych załącznikach, stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;
11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie
3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień
co do przyczyny tej odmowy;
12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę;
13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela
kontrolowanego.
§ 9. 1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu – protokół
podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim
adnotację o odmowie podpisania protokołu
2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje
wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia
zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia
protokołu kontroli.
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4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną
może zgłosić Wójtowi Gminy Czernichów w terminie
7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, pisemne
wyjaśnienie lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych
w protokole.
§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli
nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji
lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce, Wójt Gminy Czernichów w terminie 14 dni od
dnia podpisania protokołu lub daty wpływu wyjaśnień
lub zastrzeżeń, o których mowa w § 9 ust. 4, kieruje do
kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości
innego rodzaju, niż określone w ust. 1, Wójt Gminy
Czernichów kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski
zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności
objętej kontrolą.
3. Wójt Gminy Czernichów może odstąpić od
skierowania wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1 i wniosków, o których mowa w ust. 2, jeżeli
wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 4 wyczerpują
zakres stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz jeśli Wójt uwzględni te wyjaśnienia w całości.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 12. Traci moc uchwała Rady Gminy Czernichów
Nr XXI/265/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Czernichów przez podmioty inne
niż jednostki samorządu terytorialnego
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/595/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/595/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/595/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
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UCHWAŁA NR LI/603/2010
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw zarządzanych przez Urząd Gminy Czernichów.
Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.
4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)
Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 2. Postanowienia Regulaminu umieszczane są na
tablicach informacyjnych na terenie obiektu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z placów
zabaw zarządzanych przez Urząd Gminy Czernichów,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/603/2010
Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 maja 2010 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW ZARZĄDZANYCH PRZEZ URZĄD GMINY CZERNICHÓW
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie
placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, a z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, należy przestrzegać
następujących reguł:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry
zespołowe i jazda na rowerze, wrotkach, itp.,
2) zabronione jest wchodzenie na jakiekolwiek elementy
konstrukcji urządzeń zabawowych, które nie służą do
siadania lub stania, co szczególnie dotyczy huśtawek,
przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków
i innych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych,
3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

2) niszczenia i uszkadzania roślinności,
3) uszkadzania urządzeń zabawowych i rekreacyjnych
oraz ogrodzeń,
4) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
5) palenia ognisk, trawy oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
6) wprowadzania zwierząt,
7) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu
8) przebywania osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających,
9) wnoszenia i pozostawiania na terenie placu zabaw
przedmiotów niebezpiecznych,
5. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych
i rekreacyjnych oraz informacje o niszczeniu zieleni
i jakimkolwiek łamaniu zakazów, o których mowa w ust.
4, należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czernichów.
Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski

4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
1) zaśmiecania terenu,
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UCHWAŁA NR LI/604/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Wołowicach.
Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tyto-
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niowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)
Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”
w Wołowicach, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Postanowienia Regulaminu umieszczane są na
tablicach informacyjnych na terenie obiektu.

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
Załącznik
do Uchwały Nr LI/604/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 maja 2010 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012”
1. Użytkownikami kompleksu sportowego mogą
grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po
wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
2. Wejście na teren kompleksu sportowego równoznaczne jest z przyjęciem i zobowiązaniem się do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne, a obiekt jest ogólnodostępny.
4. Pierwszeństwo korzystania z kompleksu sportowego mają:
1) w okresach nauki szkolnej, w dni powszednie placówki oświatowe z terenu Gminy Czernichów dla prowadzenia zajęć edukacyjnych, po uprzednim zgłoszeniu,
2) placówki oświatowe z terenu Gminy Czernichów oraz
inne podmioty działające na terenie gminy Czernichów – na potrzeby prowadzenia zajęć pozaszkolnych
z dziećmi i młodzieżą,
3) zorganizowane grupy sportowe dzieci i młodzieży
będących mieszkańcami gminy Czernichów,
4) kluby sportowe działające na terenie gminy Czernichów,
5) inne podmioty i indywidualni użytkownicy.
5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie
kompleksu sportowego tylko pod opieką dorosłych
6. Terminy udostępnienia kompleksu sportowego
dla użytkowników ustalone adekwatnie do sezonu i potrzeb, podane są do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej gminy www.czernichow.pl
oraz na tablicy ogłoszeń na terenie obiektu.
7. Harmonogram zajęć i imprez ustala administrator kompleksu sportowego w grafiku sporządzanym
co miesiąc i podawanym do publicznej wiadomości
8. W celu skorzystania z obiektu należy zgłosić się
do administratora, który wyznaczy termin udostępnienia
boisk, kierując się kolejnością, ustaloną na podstawie
ust. 4; w miarę możliwości uwzględniając życzenie zgłaszającego co do terminu udostępnienia boisk, o ile
zgodnie z grafikiem w chwili dokonania zgłoszenia dany
termin jest wolny.
9.
Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu
czuwa administrator.
10. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych kompleks sportowy może zostać wyłączony
z użytkowania.

11. Każda grupa korzystająca z kompleksu sportowego zostaje wpisana do rejestru:
1) w przypadku zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – wpisu dokonuje opiekun grupy,
2) w przypadku grup dorosłych wpisu dokonuje osoba
wyznaczona przez grupę, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku zajęć prowadzonych przez animatora
sportowego z udziałem dzieci i młodzieży powyżej
12 lat oraz indywidualnych osób – wpisu dokonuje
animator.
12. Osoby korzystające z kompleksu sportowego
zobowiązane są do niezwłocznego zgłoszenia administratorowi lub animatorowi sportowemu uszkodzeń
ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
13. Osoby korzystające z kompleksu sportowego
odpowiadają za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
14. Sprzęt sportowy wydaje administrator lub
animator sportowy. Pobierający sprzęt zobowiązany jest
zwrócić go po skończonych zajęciach w stanie niepogorszonym.
15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego.
16. Na terenie kompleksu sportowego zakazuje się:
1) używania butów piłkarskich na korkach lub posiadających kolce; dopuszcza się wyłącznie używanie obuwia
z chropowatą podeszwą, o głębokości bruzd do 5 mm,
2) wprowadzania i wjazdu pojazdów, z wyjątkiem wjazdu pojazdów służących do poruszania się osobom
niepełnosprawnym a prowadzonych i używanych wyłącznie przez te osoby,
3) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem zwierząt – przewodników osób niepełnosprawnych wprowadzanych
przez te osoby,
4) wchodzenia na ogrodzenia, słupy oświetleniowe,
maszty, dachy, bramki,
5) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach
lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub
ogłoszeń - bez zgody administratora lub animatora
sportowego,
6) spożywania napojów i rozlewania jakichkolwiek płynów na płycie boiska, zaśmiecania terenu kompleksu
sportowego,
7) spożywania napojów alkoholowych i stosowania
jakichkolwiek używek.
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17. Poza ustalonymi godzinami zabronione jest
przebywanie na terenie kompleksu sportowego osób
nie upoważnionych przez administratora.
18. Za bezpieczeństwo i porządek w kompleksie
sportowym w trakcie imprezy odpowiada organizator
imprezy, a w trakcie zajęć grup sportowych – administrator lub animator sportowy.
19. Wszystkie osoby przebywające na terenie
kompleksu sportowego zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom administratora i służb porządkowych.
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korzystania z pomieszczeń przynależnych, w szczególności szatni i toalet.
21. Osoby przebywające na terenie kompleksu
sportowego i korzystające z boisk w sposób niezgodny
z niniejszym regulaminem, na żądanie administratora
lub służb porządkowych zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
22. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na teren
obiektu

20. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące
zasad korzystania z kompleksu sportowego i odpowiedzialności z tym związanej, stosuje się odpowiednio do

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
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UCHWAŁA NR XLIX/240/10
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/256/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jerzmanowicach
Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j.
Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/256/05 Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jerzmanowicach wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 3 dodaje sie pkt 4 w brzmieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. Dz. U.
z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.).
2) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
GOK prowadzi działalność w zakresie sportu polegającą na:
a) współpracy z istniejącymi na terenie gminy klubami
sportowymi,
b) zaspokajaniu potrzeb w sferze sportu i rekreacji
mieszkańców gminy związanych z upowszechnianiem

kultury zdrowotnej, aktywnego wypoczynku oraz działań
związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia,
c) rozwijanie sportu i rekreacji,
d) aktywna współpraca z innymi instytucjami i organizacjami,
e) organizacja i koordynacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
f) wspieranie szkolnych inicjatyw sportowych.
3) dotychczasowe § 10 – 17 otrzymują numerację 11 – 18.
4) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:
GOK może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe GOK-u.
5) dotychczasowe § 18 – 19 otrzymują numerację 20 - 21.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 – stu
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/240/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 5 lipca 2010 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
został utworzony na mocy Uchwały Nr 42/76 Gminnej
Rady Narodowej z dnia 6 kwietnia 1976 roku.
§ 2. Gminny Ośrodek Kultury zwany w dalszej części Statutu GOK jest samorządową instytucją kultury,
której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.
§ 3. GOK działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.
z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
3) niniejszego Statutu, Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia o jego utworzeniu.
4) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.).
§ 4. 1. Organizatorem GOK jest Gmina Jerzmanowice – Przeginia.
2. Organizator zapewnia warunki działalności
i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury, odpowiadające
jego zadaniom.
§ 5. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury są Jerzmanowice, a obszarem jego działania jest Gmina Jerzmanowice – Przeginia.
§ 6. 1. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez
Organizatora.
2. Używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę
w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
Rozdział 2
Zakres działania
§ 7. GOK prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, udostępnianiu
i ochronie dóbr kultury.
§ 8. 1. GOK realizuje swoje funkcje poprzez:
1) podejmowanie zadań z zakresu animacji kulturalnej
środowiska,
2) ułatwianie mieszkańcom gminy kontaktów ze sztuką
profesjonalną,
3) sprawowanie mecenatu nad nieprofesjonalną (samorodną) twórczością artystyczną,
4) organizowanie form edukacji estetycznej dzieci i młodzieży.
2. GOK może świadczyć usługi z zakresu zdobywania i pogłębiania wiedzy (np. organizacja kursów)
oraz w zależności od swoich możliwości technicznych
świadczyć usługi:
1) plastyczne,
2) fotograficzne,

3) filmowe,
4) organizować imprezy zlecone , okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe i inne,
5) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne.
3. GOK może dodatkowo prowadzić marketingowe formy działalności między innymi:
1) prowadzić sprzedaż giełdową, antykwaryczną książek,
2) prowadzić wypożyczalnię video – kaset + płyt DVD
(wraz z filiami),
3) wynajmować pomieszczenia,
4) działalność wydawniczą i poligraficzną,
5) inne formy,
6) może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb
kulturalnych środowiska.
4. Zadania ujęte w ust. 3 GOK realizuje na podstawie Statutu, oraz dodatkowych zezwoleń, w przypadku, gdy tego wymagają odrębne przepisy prawa.
§ 9. GOK prowadzi działalność w zakresie promocji
gminy polegającą na:
1) przygotowaniu materiałów promujących gminę,
2) udziale w targach turystycznych i imprezach plenerowych,
3) współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się
promocją gminy i zrównoważonym rozwojem społeczności lokalnych,
4) inicjowaniu i pozyskiwaniu środków na zadania z zakresu infrastruktury turystycznej,
5) prezentacja walorów i osiągnięć gminy,
6) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami kulturalnymi,
7) upowszechnianie i popularyzacja turystyki.
§ 10. GOK prowadzi działalność w zakresie sportu
polegającą na:
1) współpracy z istniejącymi na terenie gminy klubami
sportowymi,
2) zaspokajaniu potrzeb w sferze sportu i rekreacji mieszkańców gminy związanych z upowszechnianiem kultury
zdrowotnej, aktywnego wypoczynku oraz działań związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia,
3) rozwijanie sportu i rekreacji,
4) aktywna współpraca z innymi instytucjami i organizacjami,
5) organizacja i koordynacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
6) wspieranie szkolnych inicjatyw sportowych.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 11. 1. GOK-iem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor GOK podejmuje decyzje samodzielnie
i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
§ 12. 1.
Gminy.

Dyrektora GOK zatrudnia i zwalnia Wójt

Dziennik Urzędowy
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2. Dyrektora powołuje lub odwołuje Organizator.
§ 13. 1. Dyrektor GOK jest kierownikiem zakładu
pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Pracowników GOK przyjmuje do pracy, awansuje i zwalnia dyrektor GOK.
§ 14. W porozumieniu z Wójtem Gminy Dyrektor
GOK może tworzyć filie, kluby, świetlice wykonujące
zadania statutowe.
§ 15. 1. Nadzór nad działalnością GOK w zakresie
określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy pełni uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do dyrektora GOK.
§ 16. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK,
oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez
jego dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.
2.
W szczególności regulamin organizacyjny
uwzględnia wyodrębnienie w strukturze GOK filii i innych jednostek organizacyjnych GOK.

Poz. 2598,2599

prowadząc samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków , kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystania.
§ 18. GOK jest finansowany ze środków własnych,
dotacji przyznawanych przez Organizatora, a także dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów osób fizycznych,
prawnych lub innych źródeł.
§ 19. GOK może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe GOK-u.
§ 20. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest
roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji przekazanej przez
Organizatora.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 21. Zmiany w Statucie GOK – u dokonywane są
w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa GOK

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda

§ 17. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, gospodarując
samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia , oraz
2598

2599
2599

UCHWAŁA NR XLI/260/10
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum w Szczyrzycu.
Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) art. 4,
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 449 z późn. zm.) oraz Statutu Gimnazjum
w Szczyrzycu - na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum
w Szczyrzycu Rada Gminy w Jodłowniku uchwala
co następuje :
§ 1. 1. Nadaje się Gimnazjum w Szczyrzycu sztandar.

2. Wzór sztandaru stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
§ 2. Sztandar będzie używany zgodnie z przyjętym
ceremoniałem szkolnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/260/10
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 7 czerwca 2010 r.

Awers

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/260/10
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 7 czerwca 2010 r.

Rewers

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
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UCHWAŁA NR XLII/261/2010
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia
7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241); art.18 ust.2 pkt.4,
pkt.9 lit. „c”, „d”, pkt.10, art.61 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) oraz

Dziennik Urzędowy
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art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 z późn.
zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2010 rok:
1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 84 378 zł – jak
załącznik Nr 1 do uchwały
2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 84 377,89 zł
oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków –
jak załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala
się dochody budżetu w łącznej kwocie 24 928 136,39 zł
w tym:
1) dochody bieżące – 20 979 422,39 zł
2) dochody majątkowe – 3 948 714 zł.
§ 3. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala
się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 491 450,28 zł .
2. Wydatki budżetu obejmują:
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 21 577 256,28 zł,
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie
15 245 255,81 zł z czego:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 107 054, 71 zł,
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych - 5 138 201,10 zł.
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 454 224 zł,

Poz. 2600

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 467 690,03 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 489 886,44 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 920 200 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 914 194 zł
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 7 914 194 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 6 458 001 zł w tym;
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 458 001 zł.
§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami
i dochodami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 4 563 313,89, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciąganych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
6 773 332,89 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 210
019 – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/261/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 29 czerwca 2010 r.
DOCHODY
Dz.

Rozdz.

754

zadanie
zlecone
zadania
własne
pomoc
finansowa
między j s t
852

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
dochody bieżące
w tym:
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
(§ 2910)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( §2010)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieżące
w tym:

Zmniejszenia
0
0

Zwiększenia
25,67
25,67

0

25,67

0

40000

0

40000

0

5000

25000
0

10000

0
0

38602,33
38602,33
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921
porozumienia
zjst
926
pomoc
finansowa
między j s t
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zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
(§ 2910)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej (§ 2023)
w tym:
z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dochody bieżące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (2320)
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
dochody bieżące
w tym:
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)
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0

974,33

0

37628

0

37628

2000
2000

0
0

2000

0

0
0

7750
7750

0

7750

Dz. 754
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 5000 zł dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr F.B.II.3011-1-16-10 z dnia 21 czerwca 2020 roku. Zwiększenia w planie dochodów
budżetowych o kwotę 25000 zł dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Nr F.B.II.3054-10-4-10 z dnia 22 czerwca 2020 roku. Zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł
dokonano na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Limanowej.
Dz. 852 Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizowany w ramach środków Unii Europejskiej Program
Integracji Społecznej.
Dz. 921
Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 2000 zł z uwagi na odwołanie imprezy na którą planowane było
dofinansowanie. Dz. 926 Zwiększono plan dochodów o kwotę 7 750 tytułem dotacji na pomoc finansową Urzędu
Marszałkowskiego na dofinansowanie nauki pływania dla dzieci.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/261/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 29 czerwca 2010 r.
WYDATKI
Dz.
010

Rozdz.

600
60016

60078

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące

Zmniejszenia
0
0

Zwiększenia
25,67
25,67

0

25,67

0
25000,11
5000,11
5000,11

25,67
0
0
0

5000,11

0

5000,11
20000
20000

0
0
0
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751
75107

zadanie
zlecone

754
75478
zadanie
zlecone

zadanie
własne

pomoc
inansowa
między j s t
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80101

80103

80195
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85212
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w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nichnaliczone
Przedszkola w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nichnaliczone
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nichnaliczone
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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20000

0

20000

0

1057,95

1057,95

1057,95
1057,95

1057,95
1057,95

1057,95

1057,95

0
1057,95

1057,95
0

0

65000

0
0

65000
5000

0

5000

0
0

5000
50000

0

50000

0

50000
10000
10000

6550
0
0

10000
5000
5000
5000

0

5000

0
5000
5000

5000
0
0

5000

0

5000
1550
1550

0
0
0

1550

0

1550
0

0
38602,33

0

974,33

0

974,33

0

974,33
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854
85415

921
92105
porozumienia
zjst
926
92605
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-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
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0
0
0

974,33
37628
37628

0

37628

0
0
0

4000
4000
4000

0

4000

0
2000
2000
2000

4000
0
0
0

2000

0

2000
2450
2450
2450

0
7750
7750
0

2450

0
2450
0

0
7750

0

7750

0

7750

Dz. 600
Zmniejszenia dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Dz. 751
Przeniesień dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Dz. 754
Zwiększono planowane wydatki na prowadzoną akcją powodziową na terenie Gminy Jodłownik.
Dz. 801
Przeniesień dokonano na wnioski Kierowników jednostek wykonujących budżet,
Dz. 852
Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizowany w ramach środków Unii Europejskiej Program Integracji
Społecznej (do wysokości zwiększonej dotacji )
Dz. 854
Zwiększenia dokonano na wniosek Kierownika Jednostki wykonującej budżet,
Dz. 921
Zmniejszono plan wydatków w ślad za zmniejszeniem dotacji celowej.
Dz. 926
Zwiększono plan wydatków na naukę pływania dzieci w ślad za otrzymaną dotacją na to zadanie. Przeniesień dokonano na wniosek Kierownika Jednostki wykonującej budżet.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
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Poz. 2600,2601
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/261/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetowych
WYSZCZEGÓLNIENIE
DOCHODY - ogółem
WYDATKI - ogółem
WYNIK- niedobór
Przychody budżetu
Planowane kredyty i pożyczki § 952
Przychody z tytułu udzielonych pożyczek § 951
Inne - wolne środki
Rozchody budżetu
Spłata zaciągniętych kredytów § 992
Spłata zaciągniętych pożyczek § 992
Udzielone pożyczki

Zmniejszenia
0
0
0
0,11
0
0
0,11
0
0
0
0

Zwiększenia
83 378
83 377,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWNIK PO ZMIANACH
WYSZCZEGÓLNIENIE
DOCHODY - ogółem
WYDATKI - ogółem
WYNIK- niedobór
Przychody budżetu
Planowane kredyty i pożyczki § 952
Przychody z tytułu udzielonych pożyczek § 951
Inne - wolne środki
Rozchody budżetu
Spłata zaciągniętych kredytów § 992

Plan po zmianach
24 927 136,39
29 490 450,28
-4 563 313,89
6 773 332,89
6 300 000,00
0,00
473 332,89
2 210 019,00
2 210 019,00
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała

2600

2601
2601

UCHWAŁA NR XLIX/476/2010
RADY GMINY LISZKI
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego.
Na podstawie art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2,
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Liszki uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego działające na terenie Gminy Liszki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i od-

działu przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
2. Niepubliczne przedszkola prowadzone przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego działające na terenie Gminy Liszki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy
w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie
niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę.
3. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola prowadzonego przez Gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone
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przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.
§ 2. 1. Warunkiem udzielenia w danym roku kalendarzowym dotacji, o których mowa w § 1 jest złożenie
w Urzędzie Gminy Liszki przez osobę prowadzącą
przedszkole w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosku o udzielenie dotacji zawierającego m. in.:
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3. Organ dotujący w terminie do 30 kwietnia następującego po roku udzielania dotacji dokonuje weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji.
4. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa
w ust. 3 wysokość udzielonej dotacji była niższa niż
przekazana w roku udzielania dotacji organ dotujący
dokonuje wyrównania brakującej kwoty dotacji.
5. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa
w ust. 3 wysokość udzielonej dotacji była wyższa niż
przekazana w roku udzielania dotacji nadpłacona kwota
dotacji zaliczana jest w poczet dotacji udzielanych
w bieżącym roku budżetowym.

a) dokładną nazwę i adres osoby prawnej lub fizycznej
prowadzącej przedszkole;
b) adres przedszkola;
c) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji
prowadzonej przez Gminę Liszki zgodnie z art. 82
ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
d) datę i numer zezwolenia udzielonego w trybie
art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty – w przypadku przedszkola publicznego;
e) informację o planowanej liczbie uczniów z uwzględnieniem nazwy gminy, w której zamieszkują uczniowie;
f) numer rachunku bankowego, na który ma być
przekazana dotacja;

6. W przypadku likwidacji przedszkola organ prowadzący zobowiązany jest w terminie jednego miesiąca
od daty likwidacji przedstawić rozliczenie otrzymanej
dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz
dokonać zwrotu nadpłaconej dotacji.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
osób fizycznych lub prawnych innych niż jednostka
samorządu terytorialnego zamierzających prowadzić
przedszkole, które złożyły do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, zawierający
dane osoby zamierzającej prowadzić placówkę oraz
planowaną liczbę uczniów, a uzyskały pisemną informację od organu dotującego o zabezpieczonych środkach
w budżecie Gminy.

2. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Liszki
upoważnieniem imiennym do przeprowadzenia kontroli,
o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do kontrolowanej placówki oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i związanej z przebiegiem nauczania. W związku z prowadzeniem kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji przez przedszkole
organ dotujący może przetwarzać dane osobowe
uczniów kontrolowanego przedszkola.

§ 3. 1. Osoba prowadząca przedszkole składa do 15
każdego miesiąca informację obejmującą liczbę uczniów
uczęszczających do przedszkola z podaniem adresu
i nazwy gminy, której mieszkańcami są uczniowie oraz
oświadczenie o aktualności danych objętych wnioskiem
o udzielenie dotacji z podaniem ewentualnych zmian –
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się
organ prowadzący przedszkole wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.

2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
wskazany rachunek bankowy.
3. Wysokość dotacji na dany miesiąc kalendarzowy ustala się według rzeczywistej liczby uczniów na
pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje dotacja z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dotacja za miesiące lipiec i sierpień przysługuje w wysokości równej dotacji przekazanej na wychowanków wykazanych w czerwcu danego roku w informacji, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem uczniów
skreślonych z listy.
§ 4. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla przedszkola podlega rozliczeniu w zakresie
liczby uczniów.
2. Organ prowadzący przedszkole przedstawia
roczne rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów i otrzymanej kwoty
w miesiącu udzielania dotacji, w terminie do 31 stycznia
roku następującego po roku udzielenia dotacji (za okres
od początku do końca poprzedniego roku), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Organ dotujący w uzasadnionych przypadkach może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w art.
80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty.

4. Organ prowadzący kontrolowane przedszkole
jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego
przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów
i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz
w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.
5. Wyniki przeprowadzonej kontroli organ dotujący przedstawia w protokole kontroli zawierając w nim
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli
w tym ustalonych nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli podpisują organ dotujący – kontrolujący
i organ prowadzący – kontrolowany.
6. Organ prowadzący kontrolowane przedszkole
w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli
ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń,
co do ustaleń zawartych w protokole.
7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których
mowa w ust. 6, organ dotujący obowiązany jest dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe
czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią
część protokołu kontroli. W przypadku nieuwzględnienia
zastrzeżeń w całości lub w części organ dotujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowane przedszkole.
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8. Organ dotujący po zakończeniu postępowania
kontrolnego przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowane przedszkole wystąpienie pokontrolne, zawierając w nim ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą
z ustaleń opisanych protokole kontroli a w razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości także wnioski pokontrolne w sprawie ich usunięcia.
9. Organ prowadzący kontrolowane przedszkole
jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu
pokontrolnym, poinformować na piśmie organ dotujący
o sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki.
§ 7. Tracą moc uchwały:
1. Nr XIII/ 97/07 Rady Gminy Liszki z dnia 11 października 2007r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Liszki
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dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2. Nr XVIII/ 166 /08 Rady Gminy Liszki z dnia 28 lutego
2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/97/07 Rady
Gminy Liszki z dnia 11.10.2007r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Liszki dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
N XLIX/476/2010
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/476/2010
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
2601

2602
2602

UCHWAŁA NR LV/252/2010
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Działając w oparciu o art.18
18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),
art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) - Rada Gminy Lubień
ubień uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów
powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 7.188 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwauchw
ły Zmiany dochodów obejmują zwiększenie dochodów
bieżących o kwotę 7.188 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 7.188 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany wydatwyda
ków w ust. 2 obejmują :
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
221.188 zł , w tym:
11) zwiększenie
ie wydatków jednostek budżetowych
o kwotę 281.188 zł, z czego:
A
zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetobudżet
wych o kwotę 292.588 zł,
B
zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane o kwotę 11.400 zł,
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12) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł,
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
214.000 zł.
3.
Ustala się przychody budżetu w kwocie
1.888.822 zł i rozchody budżetu w kwocie 979.584 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione
w ust. 2 powodują:
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2) zmianę planowanych środków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w roku 2010 – zgodnie z załącznikiem
nr 5 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w roku 2010 – zgodnie z załącznikiem
nr 4 do uchwały.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV/252/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010.
Dział
600

756

758

801
853

N a z w a- treść
Transport i łączność
w tym:
A) dochody bieżące(§0960 – darowizny pieniężne)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
w tym:
A) dochody bieżące- § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
Różne rozliczenia – dochody bieżące
W tym:
- Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych- § 0970
- Różne rozliczenia(§ 0920 – odsetki od lokat)
Oświata i wychowanie- dochody bieżące
- darowizny pieniężne (§0960 dla Przedszkola w Tenczynie)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – dochody bieżące – dotacja celowa na realizację projektu„Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość”
(§ 2007)
R a z e m:

Zmniejszenie

Zwiększenie
5.800
5.800
10.540

10.540
5.100
1.100
4.000
1.000
15.252

15.252

22.440

Zmiany w planie dochodów powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 7.188 zł
W tym:
1) zwiększenie dochodów bieżących – 7.188 zł;
Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/252/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010.
Dział
600

Rozdział
60014

60016

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
A) Wydatki majątkowe – dotacja na pomoc finansową dla
powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze
powiatowej w Tenczynie (§ 6300)
Drogi publiczne gminne

Zmniejszenia
30.000
15.000
15.000

15.000

Zwiększenia
283.700

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378

60017

700
70005

750

754

757

75075

75412

75702

801
80101

– 23006 –

W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek
budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Drogi wewnętrzne
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek
budżetowych(remont i modernizacja dróg)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
A) wydatki majątkowe
W tym:
- remontybudynków komunalnych,
- remont i modernizacja budynku Nr 900 w Lubniu
- realizacja programu „Zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne miejscowości Lubień, Tenczyn, Krzeczów poprzez
budowę parkingów, placu zabaw”
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek
budżetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
A) wydatki majątkowe(Szkoła Podstawowa w Tenczynie –
zakup działek

Poz. 2602

15.000
15.000

15.000
283.700

283.700
283.700
283.700
188.000
188.000
188.000
50.000
100.000
38.000

7.740
7.740
7.740
7.740
7.740
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
60.000
60.000

60.000
60.000
69.000
25.000
25.000

5.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378
80104

80110

852
85214

853

85395

900
90001

90095

921

92109

– 23007 –

Poz. 2602

Przedszkola
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek
budżetowych

4.000

B) wydatki majątkowe(Przedszkole w Lubniu)
Gimnazja
W tym:
A) wydatki majątkowe (Skomielna Biała– budowa Gimnazjum)
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
1)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała
działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek
budżetowych
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.000
40.000

Realizacja programu „Aktywność i podnoszenie kwalifikacji
szansą na lepszą przyszłość” (program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu w tym z dotacji: 152.517 )
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W Tym:
A) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
W tym:
A) Wydatki majątkowe
- realizacja programów i projektów– realizacja projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa centrum wsi Lubień”
- ze środków budżetu gminy – wkład własny
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
– Domy i ośrodki kultury
W tym:
A) Wydatki majątkowe - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury (§ 6220)

5.000
5.000
5.000
5.000

40.000
2.477
2.477
2.477

2.477
2.477
17.729

17.729
15.252
15.252
2.477

42.000
25.000
25.000
17.000
17.000
17.000

17.000
100.000
100.000
100.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378
926

92605

– 23008 –

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
A) wydatki bieżące (realizacja programu „Jak ryba w wodzie”)
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek
budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
R a z e m:

Poz. 2602
3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600
3.600
417.517

410.329

Zmiany w planie wydatków powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 7.188 zł.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/252/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy L u b i e ń na rok 2010
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
Planowane dochody w roku 2010
Planowane wydatki w roku 2010
Wynik ( różnica 1 – 2)
F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody – rozchody)

Kwota
23.562.082,83
24.471.320,83
-909.238
+909.238

I
1.
2.
3.

Przychody budżetu gminy
Kredytyi pożyczki
Wpływy z pożyczek udzielonych
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy
Rozchody budżetu gminy
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek

1.888.822
1.500.000
388.822

II
1.
2.

979.584
953.364
26.220
Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV/252/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010
Dział

Rozdział

600
60014

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe – dotacja na pomoc finansową dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej
w Tenczynie (§ 6300)
Razem:

Zmniejszenie Zwiększenie
Dla jednostek sektora
finansów publicznych
15.000
15.000

15.000
Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378
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Poz. 2602,2603
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LV/252/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zmiana planowanych środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2010
Dział
600

Rozdział
60014

700
70005

801
80101
80104
80110
900
90001
90095

921

92109

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe – dotacja na
pomoc finansową dla powiatu na wykonanie projektu budowy
chodnika przy drodze powiatowej w Tenczynie (§ 6300)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe
W tym:
- remontybudynków komunalnych,
- remont i modernizacja budynku Nr 900 w Lubniu
- realizacja programu „Zagospodarowanie funkcjonalno
przestrzenne miejscowości Lubień, Tenczyn, Krzeczów poprzez budowę parkingów, placu zabaw”
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe- wydatki majątkowe- Szkoła Podstawowa w Tenczynie – zakup działek
Przedszkola - wydatki majątkowe
(Przedszkole w Lubniu)
Gimnazja- wydatki majątkowe
(Skomielna Biała– budowa Gimnazjum)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe kanalizacja
Pozostała działalność - wydatki majątkowe
- finansowanie programów i projektów ze środków dotacji
celowej – realizacja projektu „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej i odnowa centrum wsi Lubień” - ze środków budżetu gminy – wkład własny
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Domy
i ośrodki kultury - wydatki majątkowe - dotacja celowa
z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
Gminnego Ośrodka Kultury (§ 6220)
R a z e m:

Zmniejszenia
15.000
15.000

Zwiększenia

188.000
188.000

50.000
100.000
38.000

69.000
25.000
4.000
40.000
42.000
25.000
17.000

100.000

314.000

100.000
Przewodniczący Rady:
Stanisław Biedrończyk

2602

2603
2603

UCHWAŁA NR 52/2010
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmiany Uchwały Nr 46/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz
w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211,
art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) –
Rada Gminy w Łącku uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 46/2010
Rady Gminy w Łącku z 28 maja 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r.
Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r. pole-

gające na określeniu nowego brzmienia załącznika Nr 3
do uchwały, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378

– 23010 –

Poz. 2603,2604
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 52/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiana w wykazie wydatków inwestycyjnych na 2010 r.
Dz.

Rozdz.

§

700
70095
6050
w tym:

921
92195
6057
w tym:
6059
w tym:
6050
w tym:
926
92601
6057
w tym:
6059
w tym:
6050
w tym:

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup i montaż w miejscowości Jazowsko budynku
mieszkalnego kontenerowego celem zabezpieczenia
mieszkania dla rodziny, która utraciła mieszkanie
w wyniku powstałego osuwiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opłacane
ze środków europejskich
Hala widowiskowo-sportowa w Łącku (etap I)
Wydatki inwsstycyjne jednostek budżetowych opłacane
ze środków własnych
Hala widowiskowo- sportowa w Łącku (etap I)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Hala widowiskowo- sportowa w Łącku (etap – I)
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opłacane
ze środków europejskich
Hala widowiskowo-sportowa w Łącku (etap I)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opłacane
ze środków własnych
Hala widowiskowo- sportowa w Łącku (etap I)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Hala widowiskowo- sportowa w Łącku (etap I)
Razem:

Kwota zł
Zmniejszenia Zwiększenia
200 000
200 000
200 000
200 000

6 166 879
6 166 879
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
166 879
166 879
6 166 879
6 166 879
3 000 000
3 000 000
3 000 000

6 366 879

3 000 000
166 879
166 879
6 366 879

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
2603

2604
2604

UCHWAŁA NR 53/2010
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29
grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211,
art. 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 218, art. 233- 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Łącku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na
2010 r. polegające na:1. Zmianie dochodów w sposób
następujący:
1) Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 760 860,28 zł,
w tym:

a) dochodów bieżących o kwotę 66 090,20 zł, z czego
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
o kwotę 66 090,20 zł,
b) dochodów majątkowych o kwotę 694 770,08 zł,
2) Zmniejszeniu dochodów ogółem oraz dochodów
majątkowych o kwotę 2 867 768,40 zł, z czego z tytułu
dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 2 813
771,40 zł,
jak załącznik nr 1 do uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378

– 23011 –

2. Zmianie wydatków w sposób następujący:
1) Zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 599 899,76 zł,
w tym:
a) wydatków bieżących o kwotę 69 202,87 zł, z czego
wydatków na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
o kwotę 69 202,87 zł,
b) wydatków majątkowych o kwotę 530 696,89 zł,
z czego:
- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 530 696,89 zł,
2) Zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 140 567,41 zł,
z czego:
a) wydatków bieżących o kwotę 12 657,35 zł, w tym:
-wydatków jednostek budżetowych o kwotę
10 200 zł, z czego:
-wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 10 200 zł,
-wydatków na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
i 3 o kwotę 2 457,35 zł,
b) wydatków majątkowych o kwotę 127 910,06 zł,
z czego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 127 910,06 zł, jak załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów na 2010
r. o kwotę 2 566 240,47 zł, jak załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. 1. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu, określonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu
o kwotę 2 566 240,47 zł.
2. Zwiększony deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami określonymi w § 2.

Poz. 2604

2. zmianie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań powierzonych z administracji rządowej porozumieniem na 2010 r., jak załącznik nr 5 do
uchwały,
3. zmianie prognozy kwoty długu publicznego
Gminy Łącko, jak załącznik nr 6 do uchwały,
4. zastąpieniu w § 10 ust. 2 lit. b kwoty 6 265
637,47 zł kwotą 10 306 835,92 zł, z czego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków
budżetu UE 2 566 240,47 zł.
§ 5. Budżet gminy po wprowadzeniu zmian określonych w § 1-2 będzie wynosił:
dochody – 50 467 334,11 zł,
wydatki – 60 774 170,03 zł,
deficyt – 10 306 835,92 zł, który zostanie sfinansowany
w kwocie 6 265 637,47 zł z zaciagniętych kredytów
i pożyczek, w kwocie 2 566 240,47 zł z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE oraz w kwocie 1 474 957,98 zł
wolnymi środkami na rachunku bankowym budżetu
pozostałymi po rozliczeniu finansowym za 2009 r.,
przychody – 15 327 574,47 zł,
rozchody – 5 020 738,55 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.

§ 4. W związku ze zmianami określonymi w § 1
wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na
2010 rok nr 84/09 z 29 grudnia 2009 r. polegające na:

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik

1. zmianie wykazu wydatków majątkowych na
2010 r., jak załącznik nr 4 do uchwały,
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 53/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
DOCHODY
Dz. Rozdz.
1

2

§

Nazwa

3

4

Plan przed
zmianą
5

Zmniejszenie Zwiększenie
6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

bieżące
801

80104

Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Przedszkola
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
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Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa
171 989,78
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Pomoc społeczna
7 319 118,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych
233 619,66
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
341 844,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środ233 619,66
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane
233 619,66
przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
razem:
41 466 657,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środ533 582,82
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo
3 878 259,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środ3 837 124,76
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
3 878 259,00
wsi
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środ3 837 124,76
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powia3 837 124,76
tów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Transport i łączność
670 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środ0,00
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem
0,00
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
150 000,00
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Drogi wewnetrzne
0,00
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Kultura fizyczna i sport
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Obiekty sportowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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Załącznik nr 2
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Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 53/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiana przychodów w budżecie gminy na 2010 r.
§

903

Nazwa

Kwota
zwiększenia
w zł
2 566 240,47
2 566 240,47

Przychody – ogółem, z tego:
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Razem

2 566 240,47

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 53/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zmiana w wykazie wydatków majątkowych na 2010 rok.
Dz

Rozdz

§

010
01010
6050
z tego:

6057
z tego:
6059

z tego:
400
40002
6050
z tego:
600
60016
6050
z tego:
60017
6050
z tego:
700
70005
6050

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kanalizacja sanitarna Łącko- pozostałe osiedla
Kanalizacja w m. Kicznia
Kanalizacja Łącko Osiedle Tarnawa i inne
Budowa przyłącza do wodociągu w Szczereżu budynków
ze wsi Szczereż i Maszkowice
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków UE
Kanalizacja w m. Kicznia
Kanalizacja Łącko Osiedle Tarnawa i inne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych jako współfinansowanie programów ze
środków UE
Kanalizacja Kicznia
Kanalizacja Łącko Osiedla Tarnawa i inne
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dokumentacja na modernizację starej sieci wodociągowej w Łącku
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja – remont dróg gminnych nr 291838K,
291841K, 291836K w Centrum wsi Jazowsko
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa drogi rolniczej W Górki w Szczereżu (nr
291949K)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenia
67 168,09
67 168,09
66 959,05
66 913,06
45,99

Kwota zł
Zwiększenia
43 255,03
43 255,03
43 045,99

45,99
43 000
156,78

156,78

156,78
52,26

156,78
52,26

52,26
52,26
50 000
50 000
50 000
50 000
53 997
53 997
53 997
53 997

114 239,15

114 239,15
114 239,15
114 239,15
60 000
60 000
60 000

60 000
60 000
60 000
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Wykup gruntu pod boisko sportowe w Maszkowicach
Wykup gruntów pod cele infrastruktury komunalnej
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa boiska ORLIK 2012 w Łącku
Razem wydatki:

60 000

231 165,09

60 000
416 457,74
416 457,74
416 457,74
416 457,74
633 951,92

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 53/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zmiana w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań powierzonyc z administracji rządowej
porozumieniem na 2010 r.
Dz.

Rozdz.

§

852
85295
2023

II. Wydatki.
Dz. Rozdz.

852
85295

§

Nazwa

Kwota zł
Zmniejszenia

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Razem dochody:

Zwiększenia
54 476,19
54 476,19
54 476,19

54 476,19

Nazwa

Wydatki bieżące

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Razem wydatki:

54 476,19
54 476,19
54 476,19

z tego:
Wydatki na pogramy finansowane z udziałem
środków o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2i 3
54 476,19
54 476,19
54 476,19

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 53/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiana prognozy kwoty długu publicznego na lata 2009 – 2016.

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR 64/2010
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: podziału Gminy Łącko na okregi wyborcze
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw ( tekst jedn. Dz.U z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ) – na wniosek Wójta Gminy Łącko Rada Gminy w Łącku uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się okręgi wyborcze na terenie Gminy
Łącko, których granice i numery oraz liczbę wybieranych
radnych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 29/2002 Rady Gminy
w Łącku z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Gminy Łącko na okręgi wyborcze (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2002 r. Nr 177, poz. 2712).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej
do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łącko.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 64/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Okręgi wyborcze w Gminie Łącko
Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sołectwo Brzyna, Sołectwo Jazowsko
Sołectwo Czarny Potok, Sołectwo Szczereż
Sołectwo Czerniec, Sołectwo Zarzecze
Sołectwo Kadcza
Sołectwo Kicznia
Sołectwo Łącko
Sołectwo Maszkowice
Sołectwo Obidza, Sołectwo Łazy Brzyńskie
Sołectwo Wola Kosnowa, Sołectwo Wola Piskulina
Sołectwo Zabrzeż
Sołectwo Zagorzyn

Liczba radnych wybieranych
w okręgu
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
2605

2606
2606

UCHWAŁA NR XL/262/10
RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie :wykazu dróg
gminnych publicznych.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 2 , 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. zmianami) ,
art.7 ust 1i ust. 2 ustawy z dnia21.marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115
z późn. zm) art.4 ust.1 i art.13 ust.2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 Rada Gminy Niedźwiedź
uchwala co następuje :

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2003
Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003
w sprawie : wykazu dróg gminnych publicznych Dz. U.
Wojew. Małopolskiego Nr 52 poz. 699 z dnia 15 marca
2004 r. w p r o w a d z a się następujące zmiany:
w rozdziale I sołectwo Podobin dodaje się drogi
na rzecz Gminy Niedźwiedź:
- dz.ew. nr. 1748,1778,1920,1794,35,60 w 1/5 części
- dz.ew. nr . 2526/1 w 1/2 części

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378

– 23022 –

w rozdziale II sołectwo Niedźwiedź dodaje się
drogi na rzecz Gminy Niedźwiedź

Poz. 2606,2607

- dz. ew. nr 3487 w 9/16 części
- dz. ew. nr 3488 w 1/ 3 części
- dz. ew. nr 4050 w 17/24 części
- dz. ew. nr 3342 w 15/32 części
- dz. ew. nr 4254 w 1/2 części
- dz. ew. nr 1748 w całości
- skreśla się dz. ew. nr 1749 w całości (Uchwała
Nr XXVI/234/09 z dnia 16.09.2009 r.)

- dz.ew.nr 1735/1 , 1737/1, 1121/7, 1424/6 w całości
- dz.ew.nr 734/1 w 1/12 części
- dz.ew.nr 1297 w 1/3 części
- dz.ew.nr 237, 731 w 1/14 części
w rozdziale III sołectwo Konina dodaje się drogi
na rzecz Gminy Niedźwiedź
- dz.ew.nr 4737, 4776, 4780, 4787, 4788, 4792, 5114,
5125, 5136 w 1/28 części
- dz.ew.nr 3028, 3957, 3996, 4003, 4031, 4081, 4133,
4149/1, 4149/24169, 4201, 4223, 4268, 4320,4698, 5049
w 99/100 części
- dz.ew.nr 3940 w 80 000/1043812 części

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Niedźwiedź.
§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy w Niedźwiedziu:
Marian Domagała

w rozdziale IV Sołectwo Poręba Wielka dodaje
się drogi na rzecz Gminy Niedźwiedź
2606

2607
2607

UCHWAŁA NR XLIX/370/10
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy de minimis, w przypadku,
w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, oraz
wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg.
§ 2. 1. W przypadku uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym, na
wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich
spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na
zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa
w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez
organ przyznający ulgę.
4.
Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się

natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami
za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 3. 1. Organ na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadający Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28. 12. 2006);
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 4. 1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadający Gminie Sułkowice i jej
jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzenie odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty.
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§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umorzenie, odroczenie terminów spłaty oraz
rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 6. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym, z urzędu, mogą być umarzane
w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. Jeśli wśród tych zobowiązanych są osoby
prowadzące działalność gospodarczą, organ może
udzielać określonych w § 6 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym, które:
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3. Przepisy § 6 ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio
do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym oraz
do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.
§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawnieni są:1. Burmistrz Gminy
Sułkowice, jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty
10.000 zł,
2. Rada Miejska w Sułkowicach, jeżeli kwota należności przekracza 10.000 zł.
§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje,
w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza
Gminy Sułkowice, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice.
§ 10. Traci moc uchwała Nr X/69/07 Rady Miejskiej
w Sułkowicach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
gminy i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacie tych należności, a także wskazania organów
i osób do tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 379
z 28.12.2006 r.);

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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UCHWAŁA NR XLIX/371/10
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40
ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku
z art. 13 ust. 1 i art. 28, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.
zmianami) Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIII/95/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 października
2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata, ust. 3
otrzymuje brzmienie:

"Podejmując czynności w sprawie najmu i dzierżawy
Burmistrz w szczególności określa:
a) okres dzierżawy lub najmu,
b) kwotę czynszu do przetargu,
c) skład komisji przetargowej w ilości 3 do 5 osób."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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UCHWAŁA NR LX/348/10
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie : zmiany Uchwały Nr LVI/321/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie
wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 zm. z 2002 r. z późn. zmian.) oraz art. 14 ust. 6
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)
w związku z organizacją Święta Karpia w dniach 9, 10,
11, lipca 2010r. na Rynku w Zatorze
Rada Miejska w Zatorze uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LVI/321/10 Rady Miejskiej
w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator § 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Zakaz sprzedaży produktów wymienionych
w pkt 1 obowiązuje odpowiednio w dniach:
1) 9 lipca 2010r. (piątek) w godzinach 2100- 100,
2) 10 lipca 2010r. (sobota) w godzinach 2000- 100,
3) 11 lipca 2010r. (niedziela) w godzinach 2000- 2400.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 2 lipca
2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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UCHWAŁA NR LX/ 349/ 10
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury w Zatorze na „Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im.
Jana Matejki” oraz nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 2,
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w Zatorze uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się nazwę Ośrodkowi Kultury w Zatorze poprzez nadanie nazwy „Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki".
§ 2. Nadaje się statut Regionalnemu Ośrodkowi
Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zatorze
nr XXIV/147/04 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja
2004r. w sprawie: statutu Ośrodka Kultury w Zatorze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora oraz Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury
Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 19 czerwca
2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LX/ 349/ 10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 18 czerwca 2010 r.

Statut Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
I Postanowienia ogólne

3) Dom Ludowy w Podolszu

§ 1. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki jest samorządową instytucją
kultury, której podstawowym celem statutowym jest
prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania
kultury oraz w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

6.
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki może współdziałać z innymi
instytucjami kultury oraz organizować imprezy artystyczne,
kulturalne, turystyczne, rekreacyjne, promocyjne.

§ 2. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki działa w szczególności na
podstawie:1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
ze zm.);
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
5. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz.539 z poźn. zm.);
6. Uchwały Nr LX/ 349/ 10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy
Ośrodka Kultury w Zatorze na „Regionalny Ośrodek
Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki” oraz
nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki;
7. Postanowień niniejszego statutu.
§ 3. Organizatorem Regionalnego Ośrodka Kultury
Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki jest Gmina
Zator.
§ 4. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki posiada osobowość prawną
i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego dla Gminy Zator.
§ 5. 1. Pełna nazwa instytucji kultury brzmi: „Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze
im. Jana Matejki”.
2. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki może używać nazwy skróconej „ROK Doliny Karpia”.
3. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki używa pieczęci podłużnej
w pełnym brzmieniu z adresem siedziby.
4. Siedzibą Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny
Karpia w Zatorze im. Jana Matejki jest miasto Zator.
5. W ramach Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki działają:
1) Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora
wraz z filiami: Filia w Podolszu, Filia w Laskowej i Filia
w Rudzach
2) Dom Ludowy w Graboszycach

7. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki może organizować na terenie gminy filie, świetlice, punkty biblioteczne i ogniska
artystyczne.
§ 6. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem
Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze
im. Jana Matejki w zakresie określonym przepisami
prawa sprawuje Burmistrz Zatora.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Publicznej Biblioteki w Zatorze im. Pawła z Zatora sprawuje Miejska Biblioteka w Oświęcimiu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
II Cel, zadania i zakres działalności
§ 7. 1.
Podstawowymi celami Regionalnego
Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki są:
1) prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców,
2) upowszechnianie wiedzy, nauki, kultury i sztuki oraz
czytelnictwa,
3) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę.
2. Do podstawowych zadań statutowych Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze
im. Jana Matejki należy:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych, w tym czytelniczych,
2) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta Zator i regionu,
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowania kulturą, sztuką
i czytelnictwem,
5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także
rękodzieła ludowego i artystycznego,
6) animacja i edukacja kulturalna, w tym czytelnicza
i wychowanie przez sztukę,
7) organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych,
8) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona
i udostępnianie dóbr kultury,
9) kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych
postaw, a także umiejętności współżycia w grupie,
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10) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami
w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci
narodowej,
11) zapobieganie ujemnym zjawiskom społecznym oraz
patologii poprzez zaproponowanie alternatywnych
form aktywności,
12) zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie
turystyki i rekreacji,
13) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego
14) prowadzenie działań związanych z promocją gminy
i Doliny Karpia - popularyzacja walorów turystycznych
regionu,
15) organizowanie i współorganizowanie targów, wystaw, plenerów, imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym i promocyjnym.
§ 8. Zadania pozostające w zakresie działalności
Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze
im. Jana Matejki realizowane są poprzez:
1) organizację imprez artystycznych, rozrywkowych
i rekreacyjnych
2) organizację spotkań, festiwali, konferencji, seminariów, warsztatów, lekcji bibliotecznych, przeglądów,
wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji
filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących
dorobek kulturalny,
3) organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji
kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie zespołów artystycznych i kół zainteresowań, kół przyjaciół biblioteki
4) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej
5) tworzenie i udostępnianie bibliotecznych komputerowych baz danych
6) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego
7) wspieranie i promocja zespołów muzycznych, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,
8) dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej,
w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej
oprawy artystycznej,
9) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
10) prowadzenie nauki tańca, języków obcych, gry na
instrumentach, plastyki, fotografiki i w miarę zapotrzebowania środowiskowego z innych dziedzin,
11) wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego,
w szczególności poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego do powszechnego korzystania, w tym zapewnienie dostępu do Internetu,
12) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych,
filmowych, plastycznych i innych z zakresu kultury
i rekreacji,
13) prowadzenie impresariatu artystycznego i usług
z zakresu imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
14) organizowanie imprez muzycznych, balów i zabaw
tanecznych,
15) prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego do
obsługi imprez i widowisk,
16) prowadzenie sprzedaży dzieł artystycznych, rękodzieła artystycznego i ludowego, bądź pośrednictwa
w ich reklamie,
17) prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, w tym galerii dzieł sztuki,
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18) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich
i literackich mieszkańców
19) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych
form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjne kolonie, wycieczki i warsztaty dla
dzieci i młodzieży,
20) współpracę z placówkami oświatowo - wychowawczymi w zakresie rozwoju kultury i oświaty,
21) prowadzenie działalność handlowo-gastronomicznej
i usługowej,
22) podejmowanie innych działań z zakresu kultury,
sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych i regionalnych Doliny Karpia
23) współpracę z innymi gminami i miejscowościami
Polski i zagranicy w zakresie aktywności kulturalnej,
edukacyjnej, rekreacyjnej oraz wymianę doświadczeń
aktywizujących lokalne społeczności w rozwój lokalny
24) prowadzenie działalności promocyjnej, w szczególności poprzez redagowanie gazet, folderów, stron internetowych oraz publikowanie w innej formie informacji lokalnych z zakresu kultury, edukacji, turystyki
i rekreacji,
25) prowadzenie kroniki Gminy Zator, prezentującej
ważne wydarzenia w życiu społecznym Gminy ze
szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z życia kulturalnego i społecznego w Gminie,
26) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.
III Organizacja i zarządzanie
§ 9. 1. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury
Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki powołuje
i odwołuje Burmistrz Zatora.
2. Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania określa regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora.
§ 10. 1. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki zarządza instytucją, organizuje pracę jednostki i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Dyrektor jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.
3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im.
Jana Matejki .
4. Dyrektor określa głównemu księgowemu Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im.
Jana Matejki zakres upoważnień i odpowiedzialności
wynikających z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości.
§ 11. Zasady wynagradzania pracowników określa
Regulamin Wynagradzania Pracowników Regionalnego
Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki nadany przez Dyrektora.IV. Gospodarka finansowa
IV Gospodarka finansowa
§ 12. 1. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
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2. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki gospodaruje samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Wartość majątku Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości
wydzielonego i nabytego mienia.
§ 13. 1. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki może prowadzić działalność
gospodarczą, inną niż kulturalna, edukacyjna, rekreacyjna, w szczególności w zakresie:
1) wynajmu pomieszczeń, terenów, powierzchni użytkowych,
2) sprzedaży czasopism i związanej z tym działalności,
3) reklamy,
4) innej działalności dochodowej, niż wymieniona
w podpunktach 2-3 §13.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej
przeznaczone są na działalność statutową.
§ 14. 1. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury
oraz w ustawie o finansach publicznych.
2. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki jest jednostką sektora finansów publicznych.
3. Kontrolę realizacji przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana
Matejki zadań statutowych sprawuje organizator.
§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze
im. Jana Matejki jest plan rzeczowo-finansowy działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem
wysokości dotacji Rady Miejskiej w Zatorze.
2. Działalność finansowana jest z:
1) dotacji z budżetu Miasta Zator
2) dochodów z prowadzonej działalności
3) środków otrzymywanych w formie darowizny od
osób fizycznych i prawnych
4) z wpływów wynikających z zapisów zawartych
w regulaminie zasad i warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki w Zatorze
5) innych źródeł niż wyżej wymienione.
§ 16. 1. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki odpowiada za
wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości
oraz za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych
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obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Zadania,
o których mowa Dyrektor wykonuje przy pomocy głównego księgowego Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny
Karpia w Zatorze im. Jana Matejki.
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych
składa jednoosobowo Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności
potrzebny jest podpis (kontrasygnata) głównego księgowego Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki
§ 17. Księgi rachunkowe Regionalnego Ośrodka
Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
§ 18. 1. Roczna sprawozdawczość finansowa obejmuje:
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informację dodatkową.
2. W informacji dodatkowej uwzględnia się także
dane o źródłach należności i zobowiązań.
3. Roczną sprawozdawczość finansową weryfikuje Burmistrz Zatora i zatwierdza organizator.
4. Sprawozdanie z wykonania planu działalności
w zakresie dochodów i wydatkowania środków publicznych otrzymanych w formie dotacji sporządzane jest za
okresy półroczne, w terminach do 20 każdego miesiąca
po upływie danego półrocza.
§ 19. Zasady tworzenia zakładowego funduszu socjalnego oraz zasady gospodarowania środkami funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych ( j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
V Postanowienia końcowe.
§ 20. 1. Statut Regionalnemu Ośrodkowi Kultury
Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki nadaje Rada
Miejska w Zatorze.
2. Zmiany w statucie Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki są dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 21. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia
w Zatorze im. Jana Matejki dokonuje odpowiednich
zgłoszeń do celów statystycznych, skarbowych
i ubezpieczeniowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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UCHWAŁA NR LXI/352/10
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust.1 pkt 2 i 4, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) oraz art. 121 ust. 4 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1241)
Rada Miejska w Zatorze uchwala:
§ 1. 1. Zwiększyć plan wydatków – jak zał. Nr 1
2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
DOCHODY 31 465 611,98 zł. WYDATKI 37 672 769,98 zł.
§ 2. Zmienia się w § 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Uchwały
Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia
15 grudnia 2009r., który otrzymuje brzmienie:1. Różnica
miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany
deficyt budżetu w kwocie 6.207.158 zł., który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie
4.000.000 zł.
2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie
1.020.042 zł.
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.187.116 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
7.306.349 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.099.191 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.
z tytułu:

Ustala się limit zobowiązań w roku 2010

1) emitowanych papierów wartościowych (obligacji
komunalnych) na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie 1.020.042 zł.
§ 3. Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy
Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r.
otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy
Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia limitów na wieloletnie programy
inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie – jak zał. Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy
Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r.
w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Zator na lata
2009 do 2020r. otrzymuje nowe brzmienie – jak zał. Nr 5
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXI/352/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.
Zwiększenia w planie wydatków
Lp.
1

Dział
900

Rozdział
90001

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe na:
inwestycje i zakupy inwestrycyjne - I etap zad. pn." Budowa kolektora
głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce,
gmina Zator" - zadanie współfinansowane w ramach PROW
w tym: na progr. finansow. z udz.śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2i3

Zwiększenia
1 020 042,00
1 020 042,00
1 020 042,00

1 020 042,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/352/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
1. Dochody

31 465 611,98

2. Wydatki

37 672 769,98

3. Deficyt

-6 207 158,00

Razem przychody

7 306 349,00

a) emisja obligacji

4 000 000,00

b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK

1 020 042,00

c) wolne środki

2 286 307,00

Razem rozchody
w tym:

1 099 191,00

a) spłata pożyczki Związku Komunalnego ugoda Gminy Zator z NFOŚ

549 191,00

b) wykup obligacji serii A

500 000,00

c) udzielone pożyczki

50 000,00

Dochody + przychody
Wydatki + rozchody
Różnica

38 021 960,98
38 021 960,98
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/352/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2010r
Lp.
1

Dział
150

Rozdz.
15011

2

600
60013

60014

60016

Nazwa - Treść
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
w tym:
I etap budowy kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski
Zachodniej - Gmina Zator w ramach dofinansowania z programu MRPO
w tym: zakup gruntów
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
I etap projektu do zadania pn. "Budowa drogi klasy G w gminie Zator, na
odcinku Zator - Podolsze" (udział gminy - 25% m.in.na prace przygotowawcze i częściowo geodezyjne)
wykonanie chodnika z Zatora do Podolsza (50% wkładu Gminy Zator) dotacja celowa na inwestycje (pomoc finansowa)
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
projekt ul. Graniczna w Zatorze
przebudowa mostu na potoku Czarczówka w Grodzisku w ciągu drogi
powiatowej Nr 1807K wraz z dojazdami
Drogi publiczne gminne
w tym:
1. Projekty:
w tym:
rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice
koncepcja i projekt dróg Morysina II z mediami (w tym: środki Zarządu
oś. Morysina 5.000)
przebudowa ul. Parkowej
ul. Żwirki i Wigury
ul. A.Mickiewicza w Zatorze
ul. L.Palimąki w Zatorze
Palczowice: przygotowanie dokumentacji projektowej drogi między drogami gminnymi (obok P.Przejczowskich) śr. sołectwa w Palczowicach fundusz sołecki
2. Wykonanie:
w tym:
ul. Żwirki i Wigury (w tym: śr.oś. Zarządu Królewiec 10.000)
Palczowice: I etap przebudowy drogi gminnej Palczowice-Smolice
Podolsze: remont ul. Starowiejskiej wraz z ul. Strażacką
wyłożenie kostką brukową i krawężnikami na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Św. Jana wokół figury Św.Jana Nepomucena (śr.sołectwa
Podolsze - fundusz sołecki)
zad.pn."Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego ul.J.Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą" (w tym: śr.oś. Podlipki
6.000)
Laskowa: remont mostków na terenie wsi Laskowa w tym śr.sołectwa
w Laskowej 7.780,23 - fundusz sołecki
modernizacja drogi na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych, prowadząca do domów mieszkalnych (P.Brandys i P.Syc) w tym
śr. sołectwa Trzebieńczyce 10.000 - fundusz sołecki
Grodzisko: remont nawierzchni drogi od mostka obok P.Szczygła do
Szk.Podst.w Grodzisku (w tym śr.sołectwa Grodzisko 12.252,88 - fundusz
sołecki)
remont drogi gminnej - połączenie z drogą powiatową (w tym środki
sołectwa Smolice 10.000 - fundusz sołecki)

Kwota
8 052 203
8 052 203
8 052 203

3 547 096
225 000
25 000

200 000
160 000
10 000
150 000
3 162 096
166 116
18 300
94 050
12 566
20 000
7 100
11 100
3 000

2 995 980
300 000
1 000 992
36 000
6 100

1 232 615

15 000
15 000

12 253

183 304

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378

3

700
70005
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710
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5
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6
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7

801
80101
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8
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9

854
85417

10
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Bugaj: oś. Brzezina doraźne utwardzenie
I etap modernizacji dróg Morysina II (w tym: śr. Zarządu oś. Morysina
8.000)
oś.Bugaj: cd. korytowania i utwardzania ul.Stawowej - śr. Zarządu oś.
Bugaj
poszerzenie dojazdu do zbiornika Piastowski
ul. Zielona w Podolszu
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
przebudowa poddasza Szk.w Łowiczkach w tym: środki sołectwa Łowiczki
14.200 - fundusz sołecki
Podolsze: zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w tym:
środki sołectwa Podolsze 17.953 - fundusz sołecki
zakup i montaż kotła c.o. w budynku ul Rynek 2
zad.pn. "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz
z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu
w Zatorze" – zadanie współfinansowane w ramach MRPO.
zakup gruntów
Działalność usługowa
Cmentarze
w tym:
cd. przebudowy ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zatorze
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
„eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” –
projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze
środków EFRR
zamknięcie rozbudowy Urzędu Miejskiego w Zatorze
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
OSP Zator: wykonanie dachu oraz wymiana okien w tym wspólfinansowane ze śr.: Zarządu oś.Podlipki 4.000; Zarządu oś. Królewiec 1.500; Zarządu oś.Bugaj 1.500; Zarządu oś.Morysina 1.500; Zarządu oś.Centrum
1.500;
Pozostała działalność
w tym:
system monitoringu (program bezpieczeństwo wspólna sprawa)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
SP Laskowa: wymiana drzwi
SP Smolice: wymiana stolarki okiennej
Przedszkola
w tym:
Przedszkole Zator: renowacja parkietu
Gimnazja
w tym:
ZSO Zator: wymiana okien
ZSO Podolsze: budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
system monitoringu - program "Bezpieczeństwo wspólna sprawa"
Edukacyjna opieka wychowawcza
Szkolne schroniska młodzieżowe Grodzisko malowanie sal
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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5 000
8 000
12 000
12 000
157 716
1 796 300
1 796 300
56 730
26 900
5 600
1 705 360

1 710
15 000
15 000
15 000
50 000
50 000
20 000

30 000
215 000
210 000
210 000

5 000
5 000
83 500
12 500
9 000
3 500
6 000
6 000
65 000
30 000
35 000
11 000
11 000
11 000
1 000
1 000
2 363 936
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Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
1 . Dokumentacje :
w tym:
ul. Parkowa
ul. Krakowska - lewa strona
rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego
projekt i wykonanie przebudowy ul.J.Słowackiego w Zatorze
z odprowadzeniem wód opadowych
2. Realizacja:
w tym:
Rudze
inne prace przyłączeniowe
I etap zad. pn." Budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, gmina Zator" - zadanie współfinansowane
w ramach PROW
Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Parkowej w Zatorze,
oraz części kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce – w ramach nowacji
stosunku prawnego między Gminą Zator, a NFOŚ i GW w Warszawie
objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Oczyszczalnia"
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych
budowa elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ul. Parkowej
i ul. Wałowej w Zatorze
projekt i wykonanie części oświetlenia ul. Jutrzenki w Podolszu
wykonanie oświetlenia do cmentarza w Graboszycach
kontynuacja zadania z 2009r związana z oświetleniem wsi,wykonanie
ostatniego etapu w tym: środki sołectwa w Laskowej 3.000 - fundusz
sołecki)
Zakłady gospodarki komunalnej
dotacja celowa dla KZWiK w Zatorze na zakup zamiatarki
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator - w tym
dotacja na inwestycje dla OK. na zakup krzeseł w ramach programu
PROW 27.084 zł
I etap zad.pn."Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich
Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów
w Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach MRPO
w tym: środki sołectwa Palczowice na remont Domu Ludowego 10.000 fundusz sołecki
Pozostała działalność
w tym:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny
Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą (z wyposażeniem)
Razem wydatki majątkowe
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
rezerwa inwestycyjna
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

2 050 056
24 000
6 000
3 000
10 000
5 000
2 026 056
4 000
38 056
1 664 000

270 000

50 000
248 000
5 000
201 000
6 000
30 000
6 000

65 880
65 880
2 462 513
1 279 831
41 084

1 238 747

1 182 682
1 182 682

17 847 548
433 667
433 667
433 667
19 031 215
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXI/352/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 do 2012
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego

1

Przebudowa
i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny
Karpia w Zatorze,
wraz
z infrastrukturą.

2

Projekt rozbudowy
drogi gminnej nr
K510462, Palczowice-Smolice

3

Rewitalizacja
miejskiej strefy
rekreacji sportowej w Zatorze
wraz z parkingiem
oraz placu aktywnego wypoczynku
przy Przedszkolu
w Zatorze.

4

Remont drogi
gminnej – ul.
Starowiejska wraz
z ul. Strażacką
w Podolszu –
gmina Zator.

Cel (programu, Jednostka
projektu zadania) realizująca
program

- stworzenie
trwałej
i nowoczesnej
instytucji kultury,
jako czynnika
rozwoju społecznogospodarczego
regionu, - wzrost
aktywnego
udziału społeczeństwa
w kulturze, poprzez zaangażowanie nowoczesnych technik
przekazu
i ekspozycji
i interaktywną
prezentację
osiągnięć kulturalnych
- poprawa dostępności mieszkańców do centrum wsi Palczowice, - poprawa dostępności mieszkańców
gminy do Pomnika Grunwaldzkiego
- poprawa warunków życia
w miastach
i osiedlach,
wzrost ich atrakcyjności jako
miejsca pracy,
zamieszkania,
podejmowania
działalności
gospodarczej, poprawa dostępności młodzieży do obiektów rekreacyjnych
i sportowych
- poprawa bezpieczeństwa
ruchu , - poprawa dostępności
mieszkańców
części Podolsza
do drogi wojewódzkiej nr 781.

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe
[zł]

Wydatki w danym roku
budżetowym [zł]
2010
2011

2012

Gmina Zator 2008 - 2010

do 3.282.682

do 1.182.682 0

0

Gmina Zator 2008 –2010

do 150.000

do 18.300

0

Gmina Zator 2009 - 2011

do 2.500.000

do 1.705.360 do 779.756

Gmina
2009 - 2010
Zator, Sołectwo Podolsze

do 140.000

do 36.000

0

0

0
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Kompleksowe
uzbrojenie terenów pod Strefę
Aktywności Gospodarczej Małpolski Zachodniej
– Gmina Zator.

6

Budowa kolektora
głównego wraz
z siecią kanalizacji
sanitarnej dla wsi
Graboszyce, gmina Zator – zadanie
współfinansowane
w ramach PROW.

7

Podniesienie
poziomu cywilizacyjnego obszarów
wiejskich Gminy
Zator poprzez
rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów wiejskich
w Palczowicach
i Rudzach
Budowa kanalizacji sanitarnej
z pompownią przy
ul. Parkowej
w Zatorze, oraz
części kanalizacji
sanitarnej dla wsi
Graboszyce –
w ramach nowacji
stosunku prawnego między Gminą
Zator, a NFOŚ
i GW
w Warszawie.

8

9

„eZator – budowa
społeczeństwa
informacyjnego
w Gminie Zator” –
projekt w ramach
działania 1.2 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego ze
środków EFRR
(wkład własny)
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- podniesienie
Gmina Zator 2009-2012
atrakcyjności
inwestycyjnej
regionu, poprzez
tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego
obszarze przedsiębiorstw, zmniejszenie
bezrobocia,
zmniejszenie
zjawisk patologicznych,
- ochrona ujęcia Gmina Zator 2010-2012
wody pitnej dla
gminy przed
skażeniami, poprawa warunków życia oraz
prowadzenia
działalności
gospodarczej
- aktywizacja
Gmina Zator 2009-2012
obszarów wiejskich gminy
i tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla
rozwoju społeczności lokalnej.

do 28.571.352 do 8.052.203 do 13.953.959 do 5.421.565

Gmina Zator 2010 - 2012
- poprawa środowiska oraz
warunków życia
mieszkańców
poprzez budowę
sieci kanalizacyjnej - zmiana
świadczenia
pieniężnego
(dług wobec
NFOŚ i GW) na
rzeczowe (budowa kanalizacji)
w ramach nowacji wzajemnego
stosunku prawnego
- budowa syste- Gmina Zator 2010-2011
mów zarządzania
z wykorzystanie
m technologii
teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych systemów obiegu
dokumentów,
integracja systemów, budowa
systemów
transmisji danych pomiędzy
jednostkami
administracji
publicznej, zakup
niezbędnego
sprzętu informatycznego

do 7.131.000

do 1.664.000 do 3.563.000

do 1.904.000

do 4.500.000

do 1.238.747 do 1.938.434

do 1.308.419

1.115.300

270.000
(ul. Parkowa)

450.000
395.300
(Graboszyce) (Graboszyce)

251.000

20.000

231.000

0
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usuwanie skutków powodzi
ul. Żwirki i Wigury
10
wraz z polepsze- Gmina Zator 2010-2011
w Zatorze
niem standardu
drogi
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620.000

300.000

320.000

0
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do Uchwały Nr LXI/352/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Zator na lata 2009 do 2020
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UCHWAŁA NR LXI/354/10
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszary położone
w Zatorze, przy Alei 1 Maja
Na podstawie art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003 roku Nr 80, poz.717 z późń.zm)
oraz art.18, ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samnorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późń.zm) oraz po sprawdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, postanawia się, co następuje:

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem obiektów objętych ochroną przyrody,
3) nie występują tereny zamknięte.

Rozdział 1
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§ 2. 1. Przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania
i warunki zabudowy terenów należy określać w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru połozonego w Zatorze przy Alei 1 Maja, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszary oznaczone na załączniku graficznym nr 1 do uchwały nr XXXVI/211/08 Rady
Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2008r., w tym
obszar nr 1 i obszar nr 2 opisane odpowiednio na rysunku planu.
3. Integralną częścią planu, obok treści niniejszej
uchwały, są:
1) załącznik nr 1a i 1b- rysunek planu, w skali 1:1000 i
w skali 1:2000
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy
oraz o sposobie ich finansowania,
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag,
4) załącznik nr 4 - wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Zator.
4. Rysunek planu, o którym mowa w ust.3, pkt.1
obowiązuje w następującym zakresie:
1) granice obszarów objetych planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
bądź róóżnych zasadach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
5. Na mocy przepisów odrębnych, w obrębie obszaru objętego planem obowiązują:
1) strefy techniczne linii elektroenergetycznych,
2) strefy techniczne magistrali wodociągowych,
3) ochrona obiektów i zespołów stanowiących pomniki
przyrody.
6. W obrębie obszaru objętego planem:
1) nie występują zagadnienia, o których mowa w art.15,
ust.2, pkt.4,5,8 i 11 oraz w ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym,
2) nie występują zagadnienia, o których mowa w art.15,
ust.2, pkt.7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

7. W ustaleniach planu są uwzględnione zagadnienia, o których mowa w art.15, ust.2, pkt.2,3,6,9,10
i 12 oraz zagadnienia dotyczące obiektów objętych
ochroną przyrody, o których mowa w art.15, ust.2, pkt 7
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) ustaleń rysunku planu, o którym mowa w §1, ust.4
oraz oznaczeńi ustaleń, o których mowa w §2, ust.2-6
i w §3,
2) ustaleń ogólnych zawartych w rozdziale II,
3) ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale III i IV.
2. Wyróżnia się następujące kategorie podstawowego przeznaczenia terenów, wyznaczone liniami
rozgraniczającymi i oznaczone symbolami identyfikacyjnymi, o których mowa w §1, ust.4, pkt.2:
1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej (§7),
2) PP- tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej,
w tym tereny PP1 i PP2 (§8),
3) UP - tereny zabudowy usługowej i techniczno- produkcyjnej (§8),
4) ZN - tereny zieleni objete ochroną przyrody (§9),
5) ZP - tereny zieleni urządzonej (§10),
6) KD... - tereny komunikacji drogowej - dróg publicznych (§11), w tym:
a) KD-G - drogi klasy G - główne (w przypadku istniejącej drogi krajowej z oznaczeniem nr drogi),
b) KD-Z - drogi klasy Z - zbiorcze,
c) KD-L - drogi klasy L - lokalne,
d) KD-D - drogi klasy D - dojazdowe,
7) KX - tereny wydzielonych ciągów pieszo - rowerowych, (§12).
3. Obok symboli, o których mowa w ust.2, zastosowano następujące oznaczenia:
1) E - istniejące, napowietrzne linie elektroenergetyczne,
2) Es - strefy techniczne linii i urządzeń elektroenergetycznych,
3) T - istniejące, napowietrzne linie telekomunikacyjne,
4) WM - istniejące magistrale wodociągowe relacji Zator
- Graboszyce - Oświęcim,
5) WMs - strefy techniczne magistrali wodociągowych,
4. W przypadku potrzeby indywidualnego oznaczenia poszczególnych terenów, oprócz symboli, o których mowa w ust.2 i 3, tereny te oznaczone dodatkowo
symbolem cyfrowym.
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5.
W planie określono zasady wyposażenia
w następujące systemy infrastruktury technicznej i komunalnej oraz zasady ochrony przeciwpożarowej:
1) zaopatrzenie w wodę (§13),
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (§14),
3) elektroenergetyka (§15),
4) telekomunikacja (§16),
5) zaopatrzenie w gaz (§17),
6) zaopatrzenie w ciepło (§18),
7) gospodarka odpadami (§19),
8) ochrona przeciwpożarowa (§20).
6. Jako zgodne z planem uznaje się:
1) wyznaczanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących
z innymi ustaleniami planu, na terenach MW, PP, PU,
ZN, ZP i KX oraz w obrębie linii rozgraniczających
dróg, na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi,
2) wprowadzenie dróg wewnętrznych na terenach PP
i UP,
3) rezygnację ze stref technicznych magistrali wodociągowych w przypadku likwidacji funkcji przesyłania
wody,
4) rezygnację ze stref technicznych napowietrznych linii
elektroenergetycznych w przypadku ich przebudowy
na linie kablowe.
§ 3. Ilekroć jest mowa o:
1) działce - rozumie się przez to działkę budowlaną,
o której mowa w art.2, pkt.12 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z 2003 r.z późń.zm.),
2) działalności nieuciążliwej - rozumie się przez to działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów
jakości środowiska i nie wywołuje zjawisk lub stanów
utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza i odorów, poza terenem, do
którego inwestor ma tytuł prawny,
3) klasie drogi, liniach rozgraniczających drogi i skrzyżowania - rozumie sie przez to ww.pojęcia, określone
w przepisach odrębnych,
4) kondygnacjach oraz kondygnacjach nadziemnych
i podziemnych - rozumie się przez to ww.pojęcia,
określone w przepisach odrębnych,
5) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię terenu pod budynkami położonymi na
działce, bez utwardzonych powierzchni zajętych przez
wewnętrzne dojścia, dojazdy, parkingi, placyki gospodarcze itp.urządzenia działki,
6) przepisach odrębnych - rozumie się przez to przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
7) scaleniu i podziale nieruchomości gruntowych - rozumie się przez to przeprowadzenie odpowiedniej
procedury, w trybie i na zasadach określonych
w przepisach odrębnych,
8) strefie technicznej bądź strefie ograniczonej zabudowy - rozumie się przez to przestrzeń objętą różnego
rodzaju ograniczeniami bądź specjalnymi warunkami
zagospodarowania ustanowionymi niezaleznie od
ustaleń planu, w obowiązujących przepisach prawnych,
9) terenie - rozumie się przez to obszar wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
10) terenie bilogicznie czynnym - rozumie sie przez yo
ww.pojęcie, okreslone w przepisach odrębnych.
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Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 4. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, rozumianego zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako ukształtowanie przestrzeni tworzące harmonijną całość i uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne, są
zawarte w szczegółowych ustaleniach niniejszego planu.
2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 określają w konkretnej sytuacji obszarów objętych niniejszym
planem, warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów i ich wzajemne relacje oraz zasady ich wyposażenia i obsługi w komunikację i infrastrukturę techniczną, z uwzględnieniem:
1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, w tym ochrony przed występującymi
oraz potencjalnymi zagrożeniami i uciążliwościami,
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej, w tym w szczególności poprzez dostosowanie skali, gabarytów oraz form
architektonicznych nowej zabudowy do charakteru
zabudowy terenów historycznie zurbanizowanych
miasta Zatora, w celu zachowania ich wartości kulturowych, kompozycyjno - estetycznych i funkcjonalnych,
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w tym w danym przypadku, wyrażających się w ustaleniach dotyczących terenów zielni
urządzonej.
§ 5. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska oraz wartości przyrodniczych i krajobrazowych:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dróg, niekubaturowych obiektów infrastruktury technicznej,
masztów antenowych sytuowanych zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami planu; dopuszcza się wyłącznie
działalność nieuciążliwą, tj. spełniającą warunki,
o których mowa w § 3 pkt 2, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla terenów przeznaczonych pod zabudowę techniczno – produkcyjną, usługową i mieszkaniową,
2) zakaz sytuowania instalacji do uboju zwierząt, niezależnie od wyniku ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
3) zakaz przekraczania wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na terenach MN, określonej
w przepisach odrębnych dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową,
4) utrzymanie alei lipowej i zieleni w jej bezpośrednim
otoczeniu na terenach oznaczonych symbolem ZN,
objętej ochroną jako pomnik przyrody ustanowiony
decyzją nr RL/OP/83/31/66 z dnia 22 marca 1966 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, zgodnie
z zasadami ochrony wynikającymi z ww. decyzji
i przepisów odrębnych,
5) tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej, w tym
w szczególności zieleni na terenach ZP oraz zieleni
stanowiącej obudowę ciągu pieszego oznaczonego
symbolem ZX, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
dla tych terenów,
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6) zachowanie odpowiedniej powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową i przemysłowo usługową, jako biologicznie
czynnych i odpowiednie zagospodarowanie ich zielenią, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla tych terenów.
2. Przestrzeganie zasad, o których mowa w ust. 1,
nie uniemożliwia realizacji zamierzeń zgodnych z ustaleniami niniejszego planu miejscowego, a w szczególności budowy dróg, niezbędnych dojazdów, urządzeń
komunikacji i infrastruktury technicznej.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
objęte ochroną konserwatorską (tj. wpisane do rejestru zabytków), ani stanowiska archeologiczne,
2) zasady ochrony dóbr kultury współczesnej są zawarte
w ustaleniach planu dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, w tym zwłaszcza warunków
dotyczących
kształtowania
zabudowy
z uwzględnieniem tradycyjnych, regionalnych form
architektonicznych.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TERENÓW
MIESZKALNICTWA, USŁUG I PRZEMYSŁU
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM
WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZOWYCH
§ 7. 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy
i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
MW.
2. Tereny MW, o których mowa w ust.1, przeznacza się pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową oraz
zabudowę usługową, pod warunkiem jej nieuciążliwości
w rozumieniu § 3 pkt 2. Ustala się następujące warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) budynki mieszkalne mogą być realizowane jako wolnostojące lub tworzące wzajemnie powiązane zespoły,
a budynki usługowe - jako wolnostojące lub przybudowane bądź jako pomieszczenia usługowe wbudowane w budynki mieszkalne,
2) na terenach MW oprócz budynków, o których mowa
w pkt 1, związanych z podstawowym przeznaczeniem
terenu, mogą być realizowane:
a) garaże – jako wolnostojące lub przybudowane,
bądź wbudowane w budynki mieszkalne,
b) niezbędne urządzenia komunalne służące obsłudze
terenu i mieszkańców oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą terenu
oraz związane z nimi budynki i obiekty małej architektury,
c) inne obiekty małej architektury, w tym zwłaszcza
związane z rekreacją mieszkańców,
d) dojazdy i dojścia wewnętrzne,
e) miejsca postojowe samochodów, w ilości min.
1 stanowisko/1 gospodarstwo domowe,
3) warunkiem realizacji zabudowy, o której mowa
w ust. 1, jest wyprzedzające wyposażenie terenu w
niezbędną infrastrukturę techniczną i komunalną,
w tym w urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne,
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elektroenergetyczne oraz związane z gospodarką odpadami, z zachowaniem zasad, o których mowa
w § 13 – 15; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem zasad określonych w § 16 - 19,
4) ntensywność zabudowy – maksymalnie 1,6; powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni terenu,
5) co najmniej 35 % powierzchni terenu należy utrzymać
jako teren biologicznie czynny, w formie zieleni urządzonej stanowiącej obudowę urządzeń związanych
z rekreacją, o których mowa w pkt 2 lit c) oraz pełniącej funkcję zieleni izolacyjnej w otoczeniu dróg, wewnętrznych dojazdów, parkingów oraz urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej,
6) odległość zabudowy mieszkaniowej od krawędzi
jezdni: dla dróg klasy L, o szerokości jezdni zgodnej
z określoną w § 11 ust. 5 pkt 2 – min. 10 m (tj. min.
13 m od osi drogi), w przypadku dopuszczenia parkowania samochodów wzdłuż jezdni – zgodnie z przepisami odrębnymi,
7) budynki mieszkalne i usługowe, przez zastosowanie
odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań
kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna
budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać czterech kondygnacji nadziemnych, w tym – z jedną
kondygnacją w kubaturze dachu; dopuszcza się
kondygnacje podziemne,
b) rzędna poziomu parteru nie powinna przekraczać
wysokości 1,5 m od poziomu przyległego terenu,
przy głównym wejściu,
c) dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu głównych połaci
dachu pod kątem 30 - 45o; zaleca się wysuwanie
okapów na odległość co najmniej 0,4 m od lica budynku,
d) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien
w szczytach, otwarć dachowych, w tym pulpitowych bądź okien połaciowych; należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu
do krawędzi ścianki otwarcia dachowego,
e) kolorystyka budynków: pokrycia dachu w przypadku użycia innych materiałów niż dachówka – w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach
jasnych, stonowanych,
8) forma architektoniczna wolnostojących lub przybudowanych garaży i budynków związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej i komunalnej, powinna spełniać następujące wymagania:
a) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać jednej
kondygnacji nadziemnej; dopuszcza się kondygnacje podziemne,
b) dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu głównych połaci
dachu pod kątem 30 - 45o; zaleca się wysuwanie
okapów na odległość co najmniej 0,4 m od lica budynku,
c) kolorystyka budynków: pokrycia dachu w przypadku użycia innych materiałów niż dachówka – w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach
jasnych, stonowanych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378

– 23042 –

§ 8. 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy
i zagospodarowania terenów obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, oznaczonych na rysunku planu
symbolami:
1) PP - zabudowy techniczno – produkcyjnej, w tym:
a) PP1 – terenów położonych na południe od drogi
krajowej KD-G44,
b) PP2 – terenów położonych na północ od drogi krajowej KD-G44,
2) UP –zabudowy usługowej i techniczno – produkcyjnej
i usługowej.
2. Tereny PP, w tym PP1 i PP2, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, przeznacza się pod obiekty produkcyjne,
składy i magazyny oraz obiekty z zakresu obsługi komunikacji, budownictwa i infrastruktury technicznej, z możliwością sytuowania obiektów administracji publicznej
oraz usług, w tym zwłaszcza specjalistycznych jak: usługi badawczo-rozwojowe, informatyczne, rachunkowości,
księgowości, badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, pod warunkiem zapewnienia ich nieuciążliwości w rozumieniu § 3 pkt 2. Ustala się następujące
zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) na poszczególnych działkach, oprócz obiektów związanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenu, mogą być realizowane:
a) budynki biurowe, budynki i urządzenia zaplecza socjalnego, oraz inne obiekty towarzyszące, w tym
garaże – jako budynki wolnostojące, bądź przybudowane lub wbudowane w obiekty związane
z podstawowym przeznaczeniem terenu,
b) niezbędne, wewnętrzne urządzenia komunikacyjne,
w tym dojścia i dojazdy, place manewrowe, parkingi i garaże,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą działki lub terenu, w tym stacje trafo
i związane z nimi budynki,
d) zieleń o charakterze ozdobnym i izolacyjnym,
2) tereny mogą być dzielone na działki poszczególnych
użytkowników, o powierzchni nie mniejszej niż
2500 m2 przy szerokości działki wynoszącej min. 30 m,
z zachowaniem warunku bezpośredniej dostępności
działek do dróg publicznych wyznaczonych w planie,
3) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi krajowej
KD-G44 za pośrednictwem dróg KD-Z, oraz dróg KD-L;
dopuszcza się wprowadzenie dróg wewnętrznych nie
pokazanych na rysunku planu, łączących się z drogami
KDZ i KDL, parametry dróg wewnętrznych powinny
być dostosowane do potrzeb obsługi terenu, wprowadzenie ich nie wymaga zmiany planu, zgodnie
z zasadą określoną w §2, ust.6, pkt.2,
4) w obrębie poszczególnych działek powinny być zapewnione powierzchnie parkingów samochodów
osobowych dla pracowników w ilości 1 stanowisko/4
zatrudnionych oraz niezbędne powierzchnie postojowe i manewrowe transportu samochodowego i sprzętu związanego z użytkowaniem terenu i jego obsługą,
wielkość tych powierzchni należy określać indywidualnie, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju
prowadzonej działalności,
5) warunkiem realizacji obiektów, o których mowa
w ust. 2, jest wyposażenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną i komunalną, w tym co najmniej
w urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz związane z gospodarką odpadami,
z zachowaniem zasad, o których mowa w § 13 – 15
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i 19; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem zasad określonych
w § 16 - 18,
6) powierzchnia zabudowy, rozumiana zgodnie z definicją w § 3 pkt 5, nie może przekraczać 60% powierzchni
terenu,
7) co najmniej 20 % powierzchni terenu należy utrzymać
jako biologicznie czynną; zagospodarowaną jako zieleń urządzoną z udziałem zadrzewień i zakrzewień; należy wprowadzić zieleń izolacyjną w otoczeniu parkingów, wzdłuż dróg, wewnętrznych dojazdów, parkingów oraz urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej,
8) odległość zabudowy od krawędzi jezdni:
a) dróg klasy Z, o szerokości jezdni zgodnej z określoną w § 11 ust. 4 pkt 2 - min. 10,5 m (tj. min. 14 m od
osi ulicy),
b) dróg klasy L, o szerokości jezdni zgodnej z określoną w § 11 ust. 5 pkt 2 – min. 8 m (tj. min. 11 m
od osi ulicy),
9) tereny położone w obrębie stref technicznych istniejących magistrali wodociągowych mogą być wykorzystane jako parkingi, place manewrowe bądź place składowe i zieleń pod warunkiem zachowania wymagań
przepisów odrębnych; w strefach tych obowiązuje zakaz zabudowy; w przypadku przekraczania trasy rurociągu dojazdami, może zachodzić potrzeba zastosowania rur osłonowych, w porozumieniu z zarządcą sieci;
w przypadku likwidacji funkcji przesyłania wody, odpowiednia decyzja w tej sprawie znosi również ograniczenia zagospodarowania terenu w strefach technicznych, zgodnie z zasadą określoną w § 13 ust. 2.
10) wysokość obiektów budowlanych nie może przekraczać: na terenach PP1 – 20 m, a na terenach PP2 – 16
m od poziomu terenu do najwyższego punktu obiektu;
ograniczenie to nie dotyczy masztów antenowych
i innych urządzeń związanych z zagospodarowaniem
terenu, nie będących budynkami,
11) budynki, przez zastosowanie odpowiedniej skali,
formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu
do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków powinna
spełniać następujące wymagania:
a) iczba kondygnacji budynków, w tym w szczególności wymienionych w pkt 1 lit a), nie może przekraczać czterech kondygnacji nadziemnych, w tym
z jedną kondygnacją w kubaturze dachu; dopuszcza
się kondygnacje podziemne,
b) a) dachy budynków, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinny być dwuspadowe
lub czterospadowe, o jednakowym nachyleniu obu
głównych połaci pod kątem 30 – 450; zaleca się wysuwanie okapów na odległość co najmniej 0,4 m od
lica budynku; w przypadkach wynikających z rodzaju prowadzonej działalności i wymogów technologicznych - dopuszcza się inne formy dachów,
w tym dachy pulpitowe, pilaste i płaskie,
c) kolorystyka budynków: pokrycia dachu w przypadku użycia innych materiałów niż dachówka – w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach
jasnych, stonowanych.
12) realizacja obiektów w terenie PP1 oznaczonym na
rysunku planu, powinna być poprzedzona rozpoznaniem budowy geologicznej podłoża, w tym możliwości zmian w zakresie osuwania się mas ziemnych na
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skutek warunków wodnych, gruntowych i oddziaływań zewnętrznych, w tym w szczególności wpływu
drogi KD-G44.
3. Tereny UP, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
przeznacza się pod usługi, ze szczególnym wskazaniem
na usługi w tym zwłaszcza specjalistyczne jak: usługi
badawczo-rozwojowe, informatyczne rachunkowości,
księgowości, badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych oraz usługi turystyczno-rekreacyjne, sportowe i hotelowe, z możliwością sytuowania obiektów
administracji, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów z zakresu obsługi komunikacji,
budownictwa i infrastruktury technicznej, pod warunkiem zapewnienia ich nieuciążliwości w rozumieniu § 3
pkt 2. Ustala się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania:
1) na poszczególnych działkach, oprócz obiektów związanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenu, mogą być realizowane:
a) budynki administracyjne i biurowe, budynki i urządzenia zaplecza socjalnego, oraz inne obiekty towarzyszące, w tym garaże – jako budynki wolnostojące, bądź przybudowane lub wbudowane w obiekty
związane z podstawowym przeznaczeniem terenu,
b) niezbędne, wewnętrzne urządzenia komunikacyjne,
w tym dojścia i dojazdy, place manewrowe, parkingi i garaże,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą działki lub terenu, w tym stacje trafo
i związane z nimi budynki,
d) zieleń o charakterze ozdobnym i izolacyjnym,
e) w zachodniej części terenów UP – wolnostojące
maszty antenowe,
2) tereny mogą być dzielone na działki poszczególnych
użytkowników, o powierzchni nie mniejszej niż
2500 m2 przy szerokości działki wynoszącej min. 30 m,
z zachowaniem warunku bezpośredniej dostępności
działek do dróg publicznych wyznaczonych w planie,
3) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi krajowej
KD-G44 za pośrednictwem dróg KD-Z oraz dró KDL; dopuszcza się wprowadzenie odcinków dróg wewnętrznych nie pokazanych na rysunku planu, łączących się
z drogami KDZ i KDL; parametry dróg wewnętrznych
powinny być dostosowane do potrzeb obsługi terenu;
wprowadzenie ich nie wymaga zmiany niniejszego planu zgodnie z ustaleniami § 2 ust. 6 pkt 2,
4) w obrębie poszczególnych działek powinny być zapewnione powierzchnie parkingów samochodów
osobowych dla pracowników w ilości 1 stanowisko/4
zatrudnionych oraz niezbędne powierzchnie postojowe i manewrowe transportu samochodowego i sprzętu związanego z użytkowaniem terenu i jego obsługą,
wielkość tych powierzchni należy określać indywidualnie, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju
prowadzonej działalności,
5) warunkiem realizacji obiektów, o których mowa
w ust. 3, jest wyposażenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną i komunalną, w tym co najmniej
w urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz związane z gospodarką odpadami,
z zachowaniem zasad, o których mowa w § 13 – 15
i 19; wyposażenie w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem zasad określonych
w § 16 - 18,
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6) powierzchnia zabudowy, rozumiana zgodnie z definicją w § 3 pkt 5, nie może przekraczać 60% powierzchni
terenu,
7) co najmniej 20 % powierzchni terenu należy utrzymać
jako biologicznie czynną; zagospodarowaną jako zieleń urządzoną z udziałem zadrzewień i zakrzewień; należy wprowadzić zieleń izolacyjną w otoczeniu parkingów, wzdłuż dróg, wewnętrznych dojazdów, parkingów oraz urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej,
8) odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi klasy Z,
o szerokości jezdni zgodnej z określoną w § 11 ust. 4
pkt 2 - min. 10,5 m (tj. min. 14 m od osi ulicy),
9) tereny położone w obrębie stref technicznych istniejących magistrali wodociągowych mogą być wykorzystane jako parkingi, place manewrowe bądź place składowe
i zieleń pod warunkiem zachowania wymagań przepisów odrębnych; w strefach tych obowiązuje zakaz zabudowy; w przypadku przekraczania trasy rurociągu dojazdami, może zachodzić potrzeba zastosowania rur osłonowych, w porozumieniu z zarządcą sieci; w przypadku
likwidacji funkcji przesyłania wody, odpowiednia decyzja
w tej sprawie znosi również ograniczenia zagospodarowania terenu w strefach technicznych, zgodnie z zasadą
określoną w § 13 ust. 2.
10) wysokość obiektów budowlanych nie może przekraczać 20 m od poziomu terenu do najwyższego punktu
obiektu; ograniczenie to nie dotyczy masztów antenowych i innych urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu, nie będących budynkami,
11) budynki, przez zastosowanie odpowiedniej skali,
formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu
do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków powinna
spełniać następujące wymagania:
a) liczba kondygnacji budynków, w tym w szczególności wymienionych w pkt 1 lit a), nie może przekraczać czterech kondygnacji nadziemnych, w tym
z jedną kondygnacją w kubaturze dachu; dopuszcza
się kondygnacje podziemne,
b) dachy budynków, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinny być dwuspadowe
lub czterospadowe, o jednakowym nachyleniu obu
głównych połaci pod kątem 30 – 450; zaleca się wysuwanie okapów na odległość co najmniej 0,4 m od
lica budynku; w przypadkach wynikających z rodzaju prowadzonej działalności i wymogów technologicznych - dopuszcza się inne formy dachów,
w tym dachy pulpitowe, pilaste i płaskie,
c) kolorystyka budynków: pokrycia dachu w przypadku użycia innych materiałów niż dachówka w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych, stonowanych.
12) realizacja obiektów w terenie UP oznaczonym na
rysunku planu, powinna być poprzedzona rozpoznaniem budowy geologicznej podłoża, w tym możliwości zmian w zakresie osuwania się mas ziemnych na
skutek warunków wodnych, gruntowych i oddziaływań zewnętrznych, w tym w szczególności wpływu
drogi KD-G44.
§ 9. 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy
i zagospodarowania terenów zieleni objętej ochroną
przyrody, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 378

– 23044 –

2. Tereny ZN, o których mowa w ust. 1, przeznacza się pod zieleń. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) utrzymanie istniejącej alei lipowej stanowiącej pomnik
przyrody i zieleni w jej bezpośrednim otoczeniu, zgodnie
z zasadami, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,
2) dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszych i rowerowych w sposób nie kolidujący z chronionymi elementami przyrody, z wyposażeniem ich w urządzenia
towarzyszące, jak ławki, oświetlenie i kosze na śmieci,
3) ustala się zakaz zabudowy oraz przekształceń terenu,
w tym prowadzenia nadziemnych i podziemnych ciągów infrastruktury technicznej w sposób mogący
spowodować naruszenie koron drzew lub ich systemu
korzeniowego; ustala się zakaz prowadzenia robót
ziemnych w odległości mniejszej niż 15 m od pni
drzew.
§ 10. Brak treści1. Ustala się przeznaczenie, zasady
zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.
2. Tereny ZP, o których mowa w ust. 1, przeznacza się pod zieleń urządzoną o funkcji izolacyjnej. Ustala
się następujące zasady zagospodarowania:
1)

teren powinien być zagospodarowany zielenią
z udziałem zadrzewień i zakrzewień,
2) dopuszcza się prowadzenie przez teren ciągów pieszych i rowerowych oraz nadziemnych i podziemnych
ciągów infrastruktury technicznej,
3) ustala się zakaz zabudowy.
Rozdział 4
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TERENÓW
KOMUNIKACJI ORAZ WYPOSAŻENIA
W INFRSTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I KOMUNALNĄ;
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZOWYCH
§ 11. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej – dróg
publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) KD-G44 - droga krajowa nr 44 relacji Gliwice – Oświęcim – Zator - Kraków, klasy technicznej G1/2 (droga
główna), jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu; istniejąca,
2) 1) KD-G - droga relacji Chrzanów – Zator, klasy technicznej G1/2 (droga główna), jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu; odcinek objęty planem – stanowi
fragment projektowanej obwodnicy Podolsza,
3) KD-Z - drogi klasy technicznej Z1/2 (zbiorcze), jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, projektowane,
4) KD-L - drogi klasy technicznej L1/2 (lokalne), jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, projektowane,
5) KD-D – drogi klasy technicznej D1/2 (dojazdowe),
jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu.
2. Dla drogi KD-G44, o której mowa w ust.1 pkt 1,
ustala się następujące warunki modernizacji:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 25 m
(tj. po 12,5 m od osi drogi),
2) szerokość jezdni min. 7 m,
3) wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych,
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4) droga o ograniczonej dostępności; wyklucza się zjazdy z terenów PP położonych po północnej i południowej stronie drogi; powiązania z drogą G wyłącznie za
pośrednictwem dróg KD-Z wyznaczonych w planie,
5) ustala się obowiązek przebudowy skrzyżowania
z drogą KD-Z na granicy z gminą Przeciszów, jednocześnie z budową obiektów na terenie UP, na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych.
3. Dla drogi KD-G, o której mowa w ust.1 pkt 2,
ustala się następujące warunki budowy:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 30 m (tj.
po 15 m od osi drogi),
2) szerokość jezdni min. 7 m,
3) wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych i ścieżki rowerowe,
4) droga o ograniczonej dostępności; wyklucza się zjazdy z terenów MW położonych po wschodniej stronie
drogi oraz terenów PP położonych po stronie zachodniej; powiązania z drogą G wyłącznie poprzez skrzyżowanie (położone poza obszarem objętym niniejszym planem, wyznaczone w planie miejscowym
gminy Zator).
4. Dla dróg KD-Z, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
ustala się następujące warunki budowy:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m (tj. po
10 m od osi drogi),
2) szerokość jezdni min. 7 m,
3) wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych i ścieżki rowerowe oraz - w miarę możliwości
– w pasma postojowe i miejsca parkingowe,
4) w miejscach przekraczania drogą trasy istniejących
magistrali wodociągowych, należy zastosować rury
osłonowe, w porozumieniu z zarządcą sieci,
5. Dla dróg KD-L, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
ustala się następujące warunki budowy:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 15 m
(tj. po 7,5 m od osi ulicy),
2) szerokość jezdni min. 6 m,
3) wyposażenie w chodniki i ścieżki rowerowe oraz w miarę możliwości – w pasma postojowe i miejsca
parkingowe,
4) drogi położone po północnej stronie drogi KD-G44
zakończone placami do zawracania; w tym, w przypadku drogi obsługującej tereny PP – placem umożliwiającym zawracanie samochodów ciężarowych,
5) w miejscach przekraczania drogą trasy istniejących
magistrali wodociągowych, należy zastosować rury
osłonowe, w porozumieniu z zarządcą sieci.
6. Dla dróg KD-D, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
ustala się następujące warunki budowy:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m
(tj. po 5 m od osi drogi),
2) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – min. 5 m,
3) wyposażenie w chodniki.
7. Przy modernizacji dróg istniejących oraz budowie nowych należy wprowadzać:
1) urządzenia umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych, jak: obniżenia krawężników przy
przejściach pieszych, wydzielone miejsca postojowe
i inne,
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2) kanalizację opadową oraz urządzenia oczyszczające
ścieki opadowe, jako urządzenia obowiązkowe dla
dróg klasy G i Z oraz dla dróg klasy L obsługujących
tereny PP i PU.
8. Na terenach położonych w obrębie linii rozgraniczających dróg i placów:
1) mogą być prowadzone sieci infrastruktury technicznej
poza pasami jezdni, na zasadach określonych przez
zarządcę drogi,
2) ustala się zakaz sytuowania reklam; dopuszcza się reklamy na ogrodzeniach w linii rozgraniczającej drogi,
9. Wszystkie drogi, o których mowa w ust. 1 oraz
drogi i dojazdy wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku
planu, w przypadku zagrożenia pożarowego, będą wykorzystywane jako drogi pożarowe oraz na potrzeby
obsługi komunalnej (wywóz odpadów).
§ 12. 1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów wydzielonych pieszo – rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KX.
2. Tereny KX, o których mowa w ust. 1, przeznacza się pod ciąg pieszy i rowerowy z zielenią towarzyszącą; ustala się następujące warunki zagospodarowania:
1) szerokość w linach rozgraniczających 7 m,
2) ścieżka pieszo rowerowa o szerokości 3m, z wyposażeniem ich w urządzenia towarzyszące, jak ławki,
oświetlenie i kosze na śmieci,
3) teren powinien być zagospodarowany zielenią
z udziałem zadrzewień i zakrzewień i wyposażony
w urządzenia towarzyszące, jak ławki, oświetlenie
i kosze na śmieci,
4) dopuszcza się prowadzenie przez teren nadziemnych
i podziemnych ciągów infrastruktury technicznej oraz
– w przypadku potrzeby zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących – urządzenie dojazdu,
z zakazem włączania go do drogi krajowej KD-G44,
5) ustala się zakaz zabudowy,
6) istniejące włączenie drogi objętej ciągiem KX do drogi krajowej KD-G44 powinno być zamknięte po zrealizowaniu układu dróg lokalnych.
§ 13. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie
zaopatrzenia w wodę:
1) wszystkie tereny przeznaczone do zabudowy objęte
niniejszym planem powinny być wyposażone
w zbiorczy system zaopatrzenia w wodę, zapewniający mieszkańcom i pozostałym odbiorcom wymaganą
ilość, niezawodność dostawy i odpowiednią jakość
wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
2) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego, z ujęciami wody w Graboszycach i Zatorze (położonymi
poza obszarem objętym planem),
3) w celu wyposażenia terenów przeznaczonych pod
nową zabudowę objętych niniejszym planem, niezbędna jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej, z zachowaniem następujących zasad:
a) zastosowania nowoczesnych materiałów oraz rozwiązań techniczno-technologicznych,
b) utrzymania możliwości zmiany kierunków zasilania
poszczególnych zespołów zabudowy w wodę, na
wypadek sytuacji awaryjnych,
4) przewody sieci wodociągowej mogą być prowadzone
w liniach rozgraniczających dróg, poza pasem jezdni,
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na zasadach określonych przez zarządcę drogi bądź
innymi trasami jeśli wynika to ze względów technicznych lub ekonomicznych, pod warunkiem braku kolizji
z innymi ustaleniami planu; realizacja ich nie wymaga
zmiany niniejszego planu, zgodnie z zasadą określoną
w § 2 ust. 6 pkt 1,
5) obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę
do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami
szczególnymi; przewody wodociągowe powinny być
wyposażone w hydranty przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z przepisami
i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. W planie uwzględnia się przebieg dwóch magistrali wodociągowych – rurociągów przesyłowych wody
WØ1400 wraz z ich strefami technicznymi o szerokości
10 m. od rurociągu, w obie strony; zasady zagospodarowania tych stref, położonych w obrębie terenów PP
i PU są określone w § 8. W przypadku likwidacji funkcji
przesyłania wody, odpowiednia decyzja w tej sprawie
znosi również ograniczenia zagospodarowania terenu
w strefach technicznych bez konieczności zmiany planu,
zgodnie z zasadą określoną w § 2 ust. 6 pkt 4.
§ 14. 1. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
1) wszystkie tereny przeznaczone do zabudowy objęte
planem, powinny być wyprzedzająco wyposażone
w kanalizację sanitarną, z odprowadzeniem ścieków
sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną gminy Zator,
do istniejącej oczyszczalni ścieków w Podolszu,
2) ścieki przemysłowe po uprzednim podczyszczeniu,
mogą być wprowadzane do systemu, o którym mowa
w pkt 1; w przypadku niemożności podczyszczenia
ścieków do parametrów pozwalających na ich przyjęcie do systemu kanalizacji sanitarnej, ścieki przemysłowe powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni gwarantujących
ich właściwe oczyszczenie,
3) wyposażenie terenów objętych planem wymaga rozbudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego, grawitacyjno-ciśnieniowego, a w szczególności budowy
nowych kolektorów i sieci, oraz – w miarę potrzeb przepompowni i rurociągów tłocznych, z zachowaniem zasady zastosowania nowoczesnych materiałów
oraz rozwiązań techniczno-technologicznych,
4) przewody sieci kanalizacyjnej mogą być prowadzone
w liniach rozgraniczających dróg poza pasem jezdni,
na zasadach określonych przez zarządcę drogi bądź
innymi trasami jeśli wynika to ze względów technicznych lub ekonomicznych, pod warunkiem braku kolizji
z innymi ustaleniami planu; realizacja ich nie wymaga
zmiany niniejszego planu, zgodnie z zasadą określoną
w § 2 ust. 6 pkt 1,
2. Ustala się następujące zasady odprowadzania
i oczyszczania wód opadowych:
1) powierzchnie szczelne terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, placów, głównych dróg, większych parkingów oraz inne tereny urządzeń mogących
powodować zanieczyszczenie wód - należy wyposażać
w szczelne systemy kanalizacji deszczowej, a wody
opadowe i roztopowe - oczyszczać przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi zgodnie z przepisami
szczególnymi,
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2) przewody sieci opadowej mogą być prowadzone
w liniach rozgraniczających dróg poza pasem jezdni,
na zasadach określonych przez zarządcę drogi bądź
innymi trasami jeśli wynika to ze względów technicznych lub ekonomicznych, pod warunkiem braku kolizji
z innymi ustaleniami planu; realizacja ich nie wymaga
zmiany niniejszego planu, zgodnie z zasadą określoną
w § 2 ust. 6 pkt 1,
3) na terenach przeznaczonych pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową należy stosować zasady określone w pkt 1, z dopuszczeniem częściowej infiltracji wód
opadowych do gruntu.
§ 15. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w energię elektryczną oraz budowy i sytuowania urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetycznej:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną – poprzez sieć
elektroenergetyczną średniego napięcia, z istniejącej
stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Zator, położonej poza obszarem objętym planem.
2) w celu wyposażenia, stosownie do potrzeb, terenów
przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej - MW
oraz techniczno produkcyjnej i usługowej – PP i PU,
niezbędna jest rozbudowa istniejących urządzeń i sieci
elektroenergetycznej, a w szczególności budowa nowych linii średniego i niskiego napięcia i stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym zwłaszcza, na terenach PP i PU, przy uwzględnieniu zwiększonego zapotrzebowania na przydział mocy; realizacja tych linii
oraz stacji nie wymaga zmiany niniejszego planu,
zgodnie z zasadą określoną w § 2 ust. 6 pkt 1,
3) dla urządzeń i napowietrznych linii elektroenergetycznych należy zachować następujące strefy techniczne :
a) dla napowietrznych linii 15 kV – 16 m,
b) dla napowietrznych linii niskiego napięcia – 6 m,
c) dla linii kablowych - 2m,
d) dla transformatorowych stacjii słupowych SN/NN 5x5m;
e) szerokości ww. stref technicznych mogą być
zmniejszone za zgodą zarządcy sieci,
4) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne
mogą być – w miarę potrzeby – przebudowywane na
linie kablowe, w przypadku skablowania linii przestają
obowiązywać ich strefy techniczne (ograniczonej zabudowy); przebudowa ta nie wymaga zmiany niniejszego planu, zgodnie z zasadami określonymi w § 2
ust. 6 pkt 1 i 5,
5) linie średniego i niskiego napięcia mogą być prowadzone w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg poza pasem jezdni, na zasadach
określonych przez zarządcę drogi bądź innymi trasami
jeśli wynika to ze względów technicznych lub ekonomicznych, pod warunkiem braku kolizji z innymi ustaleniami planu,
6) nowe stacje transformatorowe, powinny być realizowane w miarę zwiększania się zapotrzebowania mocy,
na warunkach określonych przez właściwy Zakład
Energetyczny; usytuowanie tych stacji wymaga terenu
o wymiarach co najmniej 5 x 5m, z zapewnieniem dojazdu do drogi publicznej,
7) budynki wolnostojących bądź przybudowanych stacji
transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4 kV w wykonaniu wnętrzowym powinny charakteryzować się
zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową,
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w tym na terenach MW – zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 2 pkt 8,
§ 16. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz sytuowania
urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacji:
1) usługi telekomunikacji mogą świadczyć wszyscy
uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych;
wyposażenie terenu w sieć telekomunikacyjną stacjonarną – za pośrednictwem istniejącej centrali położonej poza obszarem objętym planem,
2) na obszarze objętym planem mogą być prowadzone
sieci infrastruktury telekomunikacji napowietrznej
i kablowej oraz sytuowane obiekty z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji przewodowej i radiowej, pod
warunkiem braku kolizji z pozostałymi ustaleniami planu;
realizacja ich nie wymaga zmiany niniejszego planu,
zgodnie z zasadą określoną w § 2 ust. 6 pkt 1,
3) urządzenia infrastruktury telekomunikacji mogą być
umieszczane:
a) wewnątrz obiektów kubaturowych realizowanych
na poszczególnych terenach, zgodnie z przeznaczeniem tych terenów,
b) w budynkach wolnostojących, jako odrębne obiekty
infrastruktury telekomunikacji, sytuowane na terenach o innym przeznaczeniu; budynki te powinny
charakteryzować się zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową, w tym na terenach
MW – zgodnie z zasadami określonymi w § 7
ust. 2 pkt 8,
c) w przypadku konieczności budowy kontenerowych
obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami, aby uniknąć niekorzystnego wpływu tych obiektów na walory estetyczne
przestrzeni,
4) linie telekomunikacyjne i szafki z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji mogą być prowadzone
i sytuowane w liniach rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg, poza pasem jezdni, na zasadach określonych przez zarządcę drogi bądź na innych
terenach jeśli wynika to ze szczegółowych rozwiązań
technicznych, pod warunkiem braku kolizji z innymi
ustaleniami planu, realizacja ich nie wymaga zmiany
niniejszego planu, zgodnie z zasadą określoną
w § 2 ust. 6 pkt 1.
§ 17. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny – poprzez sieć gazową
średniego ciśnienia, z istniejących stacji redukcyjno
pomiarowych w Zatorze, położonych poza obszarem
objętym planem,
2) w celu wyposażenia, stosownie do potrzeb, terenów
przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej - MW
oraz techniczno produkcyjnej i usługowej – PP i PU,
niezbędna jest rozbudowa istniejących urządzeń i sieci
gazowej, w szczególności budowa nowych sieci,
w tym na terenach PP i PU, przy uwzględnieniu możliwości zwiększonego zapotrzebowania na gaz; realizacja ich nie wymaga zmiany niniejszego planu,
zgodnie z zasadą określoną w § 2 ust. 6 pkt 1,
3) przewody gazowe mogą być prowadzone w liniach
rozgraniczających dróg, poza pasem jezdni, na zasadach
określonych przez zarządcę drogi bądź na innych terenach jeśli wynika to ze szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem braku kolizji z innymi ustale-
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niami planu; realizacja ich nie wymaga zmiany niniejszego planu, zgodnie z ustaleniami § 2 ust. 6 pkt 1,
4) wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia powinny być
zachowane strefy kontrolowane, według wymagań
przepisów odrębnych.
§ 18. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w ciepło:
1) tereny wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz
zabudowy techniczno – produkcyjnej i usługowej –
MW, PP i PU, powinny być wyposażone w urządzenia
centralnego ogrzewania.
2) wyposażenie w ciepło terenów, o których mowa
w pkt 1, budowy centralnej bądź lokalnych kotłowni
oraz sieci ciepłowniczej; realizacja ich nie wymaga
zmiany niniejszego planu, zgodnie z zasadą określoną
w § 2 ust. 6 pkt 1,
3) kotłownie mogą być umieszczane:
a) wewnątrz obiektów kubaturowych realizowanych
na poszczególnych terenach, zgodnie z przeznaczeniem tych terenów,
b) w budynkach wolnostojących, jako odrębne obiekty
infrastruktury zaopatrzenia w ciepło sytuowane na
terenach o innym przeznaczeniu; budynki te powinny charakteryzować się zminimalizowanymi
gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową, w tym na terenach MW – zgodnie z zasadami określonymi w § 7
ust. 2 pkt 8,
c) w przypadku realizacji centralnej kotłowni – należ
sytuować ją na terenach PP; wyklucza się sytuowanie jej na terenach MW,
4) należy stosować rozwiązania techniczne i media
grzewcze nieuciążliwe dla środowiska; w miejsce węglowych źródeł ciepła preferuje się wykorzystanie gazu, paliw ekologicznych lub energii elektrycznej; zaleca się stworzenie systemu preferencji i zachęt w tym
kierunku oraz propagowanie budowy energooszczędnych domów.
§ 19. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
1) ustala się zasadę indywidualnego gromadzenia odpadów i wywożenia ich przez firmy specjalistyczne
z odpowiednio urządzonych punktów ich zbierania,
2) w celu zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na
składowisko, należy wprowadzić system segregacji
odpadów stałych w miejscu ich powstawania, przy
przyjęciu następujących zasad:
a) promowanie tego rozwiązania, m.in. przez przekazywanie oznakowanych zestawów do segregowa-
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nia odpadów oraz zawieranie przez gminę porozumień z odbiorcami odpadów nadających się do
wtórnego wykorzystania,
b) odpowiednie zorganizowanie punktów zbierania
odpadów na terenach zabudowy mieszkaniowej,
produkcyjno – technicznej i usługowej, umożliwiające gromadzenie odpadów odpowiednio segregowanych,
c) wywożenie odpadów komunalnych nie nadających
się do wtórnego wykorzystania, na składowisko położone poza obszarem gminy,
d) wywożenie odpadów niebezpiecznych i przemysłowych na składowiska specjalne, położone poza
obszarem gminy,
§ 20. Ustala się następujące zasady w zakresie
ochrony przeciwpożarowej:
1) urządzenia wodociągowe powinny zapewniać możliwość korzystania z wody do celów przeciwpożarowych, do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie
z zasadą określoną w § 13 ust. 1 pkt 5,
2) wszystkie drogi obsługujące obszar objęty planem,
w tym dojazdy wewnętrzne nie wykazane na rysunku
planu, powinny zapewniać warunki jakim powinny
odpowiadać drogi pożarowe, stosownie do zasady
określonej w § 11 ust. 9.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 21. Jednorazową opłatę w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, stosownie do postanowień
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się
w wysokości 30 % ww. wzrostu wartości.
§ 22. Traci moc uchwała nr XVI/96/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator , w zakresie obszaru objętego niniejszym planem.
§ 23. Plan wchodzi w życie po upływie 30 dni od
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXI/354/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/354/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o sposobie ich finansowania
Obszar objęty planem jest obecnie w całości
obszarem wolnym od zabudowy. Jego powiązanie
z terenami zewnętrznymi zapewnia istniejąca droga
krajowa nr 44 relacji Gliwice – Oświęcim – Zator - Kraków, klasy technicznej G1/2 (droga główna), za pośrednictwem dróg o charakterze lokalnym. Drogi publiczne –
gminne będą realizowane ze środków własnych Gminy,
z wykorzystaniem środków unijnych. Powinny być wyposażone w urządzenia kanalizacji deszczowej, przy
czym wody opadowe i roztopowe powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi
zgodnie z przepisami szczególnymi. Urządzenia te będą
realizowane jako integralnie związane z budową dróg
publicznych. Zaopatrzenie w wodę zapewni wodociąg
gminny, z ujęciami wody w Graboszycach i Zatorze,
położonymi poza obszarem objętym planem. Wyposażenie obszarów objętych planem wymaga rozbudowy
istniejącej sieci wodociągowej. Odprowadzanie ścieków
komunalnych - do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej i istniejącej oczyszczalni ścieków w Podolszu.
Wyposażenie terenów objętych planem wymaga rozbudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego, grawitacyjno-ciśnieniowego, a w szczególności budowy nowych kolektorów i sieci, oraz – w miarę potrzeb - przepompowni i rurociągów tłocznych. Budowa głównych
urządzeń sieciowych wodociągowych i kanalizacyjnych
będzie realizowana ze środków własnych Gminy, z wykorzystaniem środków unijnych. Przewiduje się również
partycypację w kosztach ich realizacji poszczególnych

właścicieli działek przeznaczonych do zabudowy (inwestorów). Partycypacja ta będzie mieć formę bezpośrednią lub formę opłaty adiacenckiej. Ścieki przemysłowe
po uprzednim podczyszczeniu, mogą być wprowadzane
do systemu kanalizacji sanitarnej. W przypadku niemożności ich podczyszczenia do parametrów pozwalających
na ich przyjęcie do tego systemu, powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni gwarantujących ich właściwe oczyszczenie. Urządzenia związane z podczyszczaniem ścieków przemysłowych lub ich gromadzeniem i wywozem, jako ściśle
związane z poszczególnymi przedsięwzięciami, będą
realizowane na koszt inwestorów. Podobnie jak w przypadku dróg, powierzchnie szczelne terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, placów gospodarczych
i manewrowych, większych parkingów oraz inne tereny
urządzeń mogących powodować zanieczyszczenie wód
– powinny być wyposażone w szczelne systemy kanalizacji deszczowej, a wody opadowe i roztopowe i oczyszczane przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi
zgodnie z przepisami szczególnymi. Urządzenia związane z kanalizacją deszczową, jako związane ze sposobem
użytkowania poszczególnych terenów będą realizowane
na koszt inwestorów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/354/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag wniesionych do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu
W sytuacji nie zgłoszenia żadnych uwag w trybie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszary położone w Zatorze przy Alei

1 Maja – nie było potrzeby podejmowania rozstrzygnięć w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXI/354/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 lipca 2010 r.

WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ZATOR
W obrębie terenu objętego ww. planem, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zator, wyodrębniono następujące obszary:
1) MM – o funkcji mieszkaniowo - usługowej typu miejskiego, o niskiej, średniej i wysokiej intensywności zabudowy,
2) PP - działalności gospodarczej, produkcyjnej
i usługowej,
3) RPw1 - rolny, z dopuszczeniem urządzeń związanych
z działalnością
gospodarczą,
usługową
i naukowo - badawczą,
4) ZN1 - objęty ochroną wartości przyrodniczych.
Obszary MM i częściowo ZN1 są położone
w obrębie strefy A1 wskazanej do rozwoju funkcji
mieszkaniowo usługowej, obszary PP i częściowo ZN1
w obrębie strefy A2 wskazanej do rozwoju działalności
gospodarczej. W odniesieniu do obszarów MM ustalono
zasadę rozwijania funkcji mieszkaniowej z zabudową
mieszaną, tj. o wysokiej, średniej i niskiej intensywności, wielorodzinną i jednorodzinną o charakterze miejskim oraz funkcji usługowej, w tym usług ponadpodstawowych - o średniej intensywności zabudowy nie
przekraczającej wielkości 0,6 . Ustalenia te odnoszą się
do wszystkich obszarów MM wyznaczonych w studium
na terenie miasta Zatora, mają więc charakter uśredniony. Większość zabudowy na obszarach MM jest zabudową jednorodzinną, o niskiej intensywności (ok. 0,4),
istnieje też zabudowa wielorodzinna. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, objęte planem, są
jedynymi – w zasadzie – enklawami, stanowiącymi jednolitą własność, które mogłyby być, bez większych problemów, przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną.
Intensywność ich zabudowy może być wyraźnie wyższa
od średniej, określonej dla całości terenów MM. Za tym
rozwiązaniem przemawia przeznaczenie znacznych partii
terenu pod działalność gospodarczą; ich uruchomienie
nieuchronnie doprowadzi do wzrostu zapotrzebowania
na mieszkania dla ludności związanej z tą działalnością.
Obszary PP wskazano w studium jako obszary rozwoju
działalności gospodarczej o przeważającym charakterze
produkcyjnym (produkcja, składowanie i in.), z możliwością sytuowania urządzeń obsługi komunikacji i działal-

ności usługowej. Na obszarze RPw1 wskazano możliwość przeznaczenia go również pod działalnością gospodarczą, usługową i naukowo – badawczą. Również te
tereny stanowią jednolitą własność, co stwarza szansę
na ich wykorzystanie pod większe, zorganizowane
przedsięwzięcia (inne tereny w obrębie gminy nie dają
takiej możliwości). Omawiane obszary są dobrze skomunikowane, zarówno z terenami zewnętrznymi, jak
i z miastem i gminą oraz wewnętrznie wzajemnie ze
sobą, są stosunkowo łatwe do wyposażenia w infrastrukturę techniczną z systemów miejskich. Gmina Zator
zamierza częściowo wykupić te tereny od dotychczasowego właściciela (Instytut Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie - Zakład Doświadczalny w Zatorze). Wszystkie te argumenty przemawiają za przeznaczeniem tych
terenów na cele określone i dopuszczone w studium
oraz przyjęte w sporządzanym planie miejscowym. Na
obszary ZN1 wyznaczone w studium składają się pasy
terenu położone wzdłuż drogi krajowej nr 44 oraz odchodzącej od niej w kierunku południowo wschodnim
drogi lokalnej, z aleją lipową stanowiącą pomnik przyrody. Istnieje obowiązek zachowania tej alei i stosowania zasad ustalonych w aktach powołania danego obszaru chronionego i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrodniczych wartości środowiska.
Oprócz ww. obszarów, plan miejscowy obejmuje fragmenty dróg wyznaczonych w studium gminy:
a) istniejącej drogi krajowej nr 44 klasy GP, relacji: Gliwice – Mikołów - Tychy – Oświęcim – Zator –
Skawina – Kraków,
b) projektowanego odcinka drogi krajowej nr 28
klasy GP, Zator – Wadowice - Rabka - Limanowa - Nowy
Sącz - Przemyśl – Medyka, stanowiącego obejście miasta Zatora, od skrzyżowania z drogą krajową nr 44,
c) projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej
nr 781, klasy G, relacji: Chrzanów – Babice – Zator –
Andrychów, stanowiącego obejście zabudowy wsi Podolsze do skrzyżowania z drogą nr 44.
W obrębie obszaru objętego planem znajduje się
również fragment magistrali wodociągowej (dwie nitki),
prowadzącej od ujęcia wody w Graboszycach na terenie
gminy Zator, do Oświęcimia.
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ZARZĄDZENIE NR 371/10
BURMISTRZA MIASTA CHRZANÓW
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 289/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie
nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 289/03 Burmistrza Miasta
Chrzanowa z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie nadania
„Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie” wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 31 w zadaniach Urzędu Stanu Cywilnego wykreśla się punkty w brzmieniu:
1) Sporządzanie aktów stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) Unieważnianie, sprostowywanie, ustalenie treści,
odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
3) Wykonywanie czynności związanych ze szczególnymi
wypadkami rejestracji stanu cywilnego,
4) Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
5) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński,
6) Sporządzanie zestawień statystycznych,
7) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
8) Prowadzenie rejestrów i archiwum aktów stanu cywilnego,
9) Udostępnienie danych z posiadanych zbiorów,
10) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości,
11) Wykonywanie innych zadań określonych nazwą
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
oraz dodaje się punkty w brzmieniu:
1) Sporządzanie aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw, zgonów.
2) Wykonywanie czynności związanych ze szczególnymi
wypadkami rejestracji stanu cywilnego tj.:
-- odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
-- wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu
sporządzonego za granicą.
3) Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji dotyczących:
-- sprostowania błędu w akcie,
-- uzupełnienie aktu stanu cywilnego
-- odtworzenia aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia
lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
-- administracyjnej zmiany imion i nazwisk.
4) Wykonywanie czynności związanych z:
-- unieważnieniem aktu stanu cywilnego,
-- odtwarzaniem i ustaleniem treści aktu stanu cywilnego przez Sąd.
5) Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
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6) Przyjmowaniem oświadczeń o wstąpienie w związek
małżeński – w formie uroczystej.
7) Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń do ślubu
konkordatowego.
8) Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa za granicą.
9) Przyjmowanie oświadczeń o:
-- uznaniu dziecka,
-- powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa,
-- o nadaniu nazwiska męża matki dziecka.
10) Wykonywanie czynności związanych z nadaniem
medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości z tym związanych.
11) Sporządzanie testamentów.
12) Prowadzenie rejestrów i archiwum aktów stanu
cywilnego.
13) Udostępnianie ksiąg stanu cywilnego.
14) Odnotowywanie odpisów orzeczeń sądowych stanowiących podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego.
15) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
– Prawo o aktach stanu cywilnego, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i innych przepisach związanych oraz w konwencjach i umowach międzynarodowych
16) Sporządzanie zestawień statystycznych.
2. W § 31 wykreśla się część oznaczoną tytułem
„Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych”
w części Wydział Spraw Społecznych wraz z punktami
od 1 do 16.
3. Przedmiotowy zapis objęty wykreśleniem określonym w pkt. 2 dopisuje się w § 31 w części oznaczonej
tytułem Urząd Stanu Cywilnego jego części końcowej.
4. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w układzie graficznym w ramach Wydziału Spraw Społecznych wykreśla się „Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych”, a powyższe przenosi się do „Urzędu Stanu Cywilnego” oznaczając jako „Referat Ewidencji Ludności
i Dowodów Osobistych”
§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz
Ryszard Kosowski
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UCHWAŁA NR 7/VI/2010
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA" W CHRZANOWIE
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 15/XI/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu osób
i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej
przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 roku o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97 poz.1050
ze zmianami ) w związku z art.18 ust.1 i art. 69 ust. 1
i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz
§ 18 ust.1, ust. 2 i ust. 3 pkt 6 Statutu Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie,
Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 15/XI/2009 z dnia 25 listopada
2009 roku w sprawie ustalenia wykazu osób i dokumentów uprawniających do ulgi lub bezpłatnych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez
Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna”
w Chrzanowie dokonuje się zmiany w ten sposób,
że załącznik nr 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wykaz osób i dokumentów uprawniających do ulgi
przy korzystaniu z przejazdów środkami komunikacji
miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny
„Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie:
1) Kombatanci na podstawie biletu jednorazowego,
okresowego i miesięcznego – 50% ulgi na podstawie
legitymacji kombatanckiej.
2) Umundurowani żołnierze niezawodowej służby wojskowej na podstawie biletu jednorazowego – 50% ulgi,
na podstawie książeczki wojskowej z aktualnym wpisem
o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
3) Dzieci od 4 roku życia i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych na podstawie biletu jednorazowego, okresowego i miesięcznego - 50% ulgi, na podstawie legitymacji szkolnej ważnej na rok szkolny.
W przypadku dzieci od 4 roku życia do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego – na podstawie
oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.
4) Młodzież szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej jednak
niż do ukończenia 20 roku życia na podstawie biletu
jednorazowego, okresowego i miesięcznego – 50%
ulgi, na podstawie legitymacji szkolnej ważnej na semestr lub rok szkolny.
5) Studenci szkół wyższych – uczelni polskich i zagranicznych na podstawie biletu jednorazowego, okresowego i miesięcznego 50 % ulgi – na podstawie legitymacji studenckiej.
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6) Emeryci i renciści: mężczyźni powyżej 65 roku życia,
kobiety powyżej 60 roku życia oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne na
podstawie biletu jednorazowego, okresowego i miesięcznego - 50% ulgi, na podstawie dokumentu tożsamości oraz legitymacji emeryta lub rencisty.
Współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki
rodzinne - na podstawie zaświadczenia o przyznaniu
zasiłku rodzinnego wraz z dokumentem tożsamości.
7) Rodzic lub opiekun dziecka lub młodzieży dotkniętej
inwalidztwem lub niepełnosprawnego do ukończenia
24 roku życia na przejazd w czasie powrotu do domu
po odwiezieniu dziecka do przedszkola lub szkoły i w
czasie przejazdu z domu do przedszkola lub szkoły po
odbiór dziecka po zakończonych zajęciach na podstawie biletu miesięcznego wykupionego na określoną
linię autobusową – 50% ulgi, na podstawie jednego
z niżej wymienionych dokumentów:
-legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej
przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności bez względu na grupę inwalidzką
/stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna,
-orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
(do czasu wydania legitymacji) wraz z zaświadczeniem /legitymacją danej placówki o uczestnictwie w zajęciach wraz z dokumentem tożsamości
rodzica lub opiekuna.”
§ 2. Z dniem 30 września 2010 roku traci moc
Uchwała Nr 15/XI/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku
Zgromadzenia ZK ”KM” w Chrzanowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
ZK „KM”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2010 roku.
Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia:
Wiesław Zywar
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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