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UCHWAŁA NR 481/223/10
ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 1 Uchwały
Budżetowej na 2010 rok - Zarząd Powiatu Gorlickiego
uchwala co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok o kwotę 173.575 zł. - jak w załączniku
Nr 1 do uchwały, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71.350 zł.

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 102.225 zł.
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok o kwotę 173.575 zł. oraz dokonuje zmiany ich planu jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżace o kwotę 106.187 zł. oraz
dokonuje przeniesienia środków w kwocie 17.067 zł.
z rezerwy ogólnej budżetu na zadania statutowe jednostek budżetowych
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67.388 zł.
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§ 3.
Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących
budżetu obejmuje w rozdziale 85156 kwotę 1.405 zł.
z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji celowej
z budżetu państwa w latach ubiegłych.
§ 4.
Zmiana planu dochodów i wydatków o których
mowa w § 1 i 2 obejmuje:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na
podstawie porozumień i umów między jednostkami
samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 3 do
uchwały
2) zmniejszenie dotacji celowych dla jednostek sektora
finansów publicznych na wydatki bieżące w rozdziale
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85204 o kwotę 6.505 zł. oraz na wydatki majątkowe
w rozdziale 60013 o kwotę 18.605 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu
Zarządu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta:
Mirosław Wędrychowicz
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 481/223/10
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 14 lipca 2010 r.

Starosta:
Mirosław Wędrychowicz
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 481/223/10
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 14 lipca 2010 r.
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Starosta:
Mirosław Wędrychowicz
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 481/223/10
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 14 lipca 2010 r.

Starosta:
Mirosław Wędrychowicz
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Starosta:
Mirosław Wędrychowicz
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UCHWAŁA NR XLIII/333/10
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn zm.), Rada Powiatu Gorlickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gorlicach w brzmieniu jak załącznik do niniejszej
uchwały
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/335/06 Rady Powiatu
Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie na-

dania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gorlicach
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/333/10
Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 1 czerwca 2010 r.
STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GORLICACH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach jest
jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Urzędu jest miasto Gorlice.
3. Terenem działania Urzędu jest Powiat Gorlicki.
4. Urząd jest uprawniony do posługiwania się
flagą i herbem Powiatu Gorlickiego.
5. Urząd używa pieczęci podłużnej o treści:
„Powiatowy Urząd Pracy, ul. Michalusa 18,
38-300 Gorlice”
§ 2. Podstawę prawną działania Powiatowego
Urzędu Pracy w Gorlicach stanowią w szczególności:
1) ustawa o samorządzie powiatowym
2) ustawa o finansach publicznych
3) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy
4) uchwała Nr XIV/223/2000 Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej- Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach,
5) niniejszy statut
§ 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
a) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Gorlicki,
b) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Gorlickiego,
c) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Gorlickiego,

d) Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy
Urząd Pracy w Gorlicach
Rozdział 2
Zakres działania
§ 4. 1. Urząd realizuje zadania własne spoczywające na samorządzie powiatowym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności:
1) udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
2) rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy,
3) prowadzi pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych
osób,
4) świadczy usługi w ramach poradnictwa zawodowego,
5) umożliwia zarejestrowanym osobom udział w zajęciach klubu pracy,
6) inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych
i innych uprawnionych osób oraz przyznaje i wypłaca
dodatki szkoleniowe lub stypendia,
7) inicjuje i dofinansowuje tworzenie dodatkowych
miejsc pracy,
8) inicjuje i finansuje w zakresie określonym w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy inne instrumenty rynku pracy,
9) opracowuje analizy i sprawozdania, w tym prowadzi
monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
oraz dokonuje ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów
zatrudnienia,
10) inicjuje i realizuje projekty lokalne i inne działania na
rzecz aktywizacji zawodowej,
11) inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu
rozwiązanie i złagodzenie problemów związanych
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z planowanymi zwolnieniami grup pracowników
z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
12) współdziała z Powiatową Radą Zatrudnienia
w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania
środków Funduszu Pracy,
13) przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia
z tytułu bezrobocia,
14) realizuje zadania wynikające z prawa swobodnego
przepływu pracowników pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami z którymi
Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, a szczególności realizuje zadania z zakresu udziału w sieci EURES,
15) organizuje i finansuje szkolenia pracowników Urzędu.

§ 7. Organizację i szczegółowy zakres działania
Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany
przez Zarząd.

§ 5. Realizując zadania Urząd współdziała z instytucjami rynku pracy w rozumieniu ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z jednostkami
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, pracodawcami i ich organizacjami, z zagranicznymi partnerami rynku pracy, z kościołami i związkami wyznaniowymi.

2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan
finansowy.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie Urzędem

§ 8. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa
ustawa o pracownikach samorządowych, Regulamin
pracy nadany przez Dyrektora w drodze zarządzenia oraz
inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Urząd jest jednostką budżetową Powiatu
Gorlickiego i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych.

3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza
sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
4. Procedury ustalania i zmiany planu finansowego określają odrębne przepisy.
5. Nadzór nad działalnością finansową Urzędu
sprawuje Główny Księgowy.

§ 6. 1. Urzędem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powołany przez Starostę i zatrudniany
na podstawie umowy o pracę.

6. Urząd funkcjonuje na mieniu stanowiącym własność powiatu.

2.
Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy
w stosunku do osób zatrudnionych w Urzędzie.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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UCHWAŁA NR XLIII/334/10
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania
zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
Na podstawie art.12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 141, poz.1592 z późn.zm.), art. 42 ust.7 w związku
z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn.zm.), Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:
§ 1. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia
o różnym wymiarze godzin, ustala się wg. zajęć dla
którego wymiar jest najniższy, jeżeli nauczyciel naucza

tych zajęć, co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.
§ 2. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, obniża się
tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określonych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela w liczbie godzin stanowiących
różnicę między obowiązującym nauczycieli tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem zajęć określonym
w poniższej tabeli.
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§ 3. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownikierown
cze, określone w § 2, Zarząd Powiatu może zatwierdzić
w arkuszu organizacyjnym
nizacyjnym godziny ponadwymiarowe
w wymiarze nie większym niż 3 godziny tygodniowo.
§ 4. Nauczyciele szkół, dla których ustalony plan zaz
jęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy
szkoły jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego i spowodowany
wodowany jest: odbywaniem praktyk
zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształkszta
cenie zawodowe, wcześniejszym zakończeniem zajęć
w klasach programowo najwyższych, zobowiązani są do
realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego,
takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby
średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu roku szkolnego
odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi zajęć określookreśl
nemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz niniejszej
uchwale.
§ 5. 1. Plan zajęć ustalony wg zasad określonych
w § 4, powinien być określony dla każdego nauczyciela
w planie organizacyjnym szkoły i podany nauczycielowi
do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych
zczególnych okresach roku szkolnego w umowie
o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla
całego okresu zatrudnienia.
§ 6. 1. Średni wymiar godzin dla nauczycieli ustala
się w planie organizacyjnym szkoły, i wylicza się jako
iloczyn (tygodniowej liczby godzin zajęć danego typu
wynikającej z planu nauczania lub planu organizacji)
i (liczby tygodni zajęć wyliczonej przy uwzględnieniu
§ 4) dzielony przez 38.
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2. Średni wymiar godzin dla nauczycieli wylicza
się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
prze
3. Za prawidłowe rozliczenie tygodniowego oboob
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla któkt
rych ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, odpowiada dyrektor szkoły.
§ 7. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin:
1) niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela:
prowadzących gimnastykę korekcyjną, zajęcia rewalirewal
dacyjno - wychowawcze – 18 godz.
2) pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych
wych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych – 25 godz.
§ 8. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczynaucz
cieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin, w przeliczeniu na
tygodniową liczbę godzin w roku szkolnym.
2. Określa się następujące zasady zaliczania pop
szczególnych zajęć do wymiaru godzin:
1) do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w kształceniu
ztałceniu zaocznym zalicza się gog
dziny:
a) wykładów, ćwiczeń, konsultacji, zajęć praktycznych,
b) przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc egzaegz
minowanie trzech słuchaczy za jedną godzinę zajęć,
c) przeprowadzanie egzaminów pisemnych, zgodnie
ze szkolnym
m planem nauczania, jednak nie więcej
niż dwie godziny na jeden przedmiot,
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d) poprawiania i oceniania pisemnych prac egzaminacyjnych oraz semestralnych prac kontrolnych, licząc
poprawienie trzech prac za jedna godzinę zajęć,
2) dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć:
a) przez godzinę wykładów, ćwiczeń i konsultacji, należy rozumieć - jednostkę 45 minut,
b) przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę
55 minut,
c) przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut;
3) za pełnienie funkcji opiekuna grupy w kształceniu
zaocznym, zalicza się jedną godzinę czasu pracy miesięcznie w okresie trwania zajęć dydaktycznych.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXVI/211/2005 Rady
Powiatu Gorlickiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
(Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 276 poz. 1971) zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/242/09 Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 26 lutego 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 298, poz. 2150).

3. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin
zajęć w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

4. Za podstawę rozliczania przyjmuję się, według
zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć,
godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie realizowane z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno

2635
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UCHWAŁA NR XLIV/340/10
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Bieczu
Na podstawie art.12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001
Nr 142, poz. 1592 z późn.zm), art. 59 ust. 1, 2 w związku
z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie, Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwidacji
szkoły ponadgimnazjalnej – I Liceum Profilowanego
w Bieczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, ul. Kazimierza
Wielkiego 11, 38-340 Biecz, o 3 letnim okresie kształcenia,kształcącego w profilu usługowo- gospodarczym,

którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostaje
w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej
w Bieczu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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UCHWAŁA NR XLIV/341/10
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Bobowej
Na podstawie art.12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001
Nr 142, poz. 1592 z późn.zm), art. 59 ust. 1,2 w związku
z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie, Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwidacji
szkoły ponadgimnazjalnej – I Liceum Profilowanego
w Bobowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej,
ul. Grunwaldzka 10, 38-350 Bobowa, o 3 letnim okresie
kształcenia, kształcącego w profilu ekonomiczno - administracyjnym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
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§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostaje
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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UCHWAŁA NR XLVI/294/2010
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 7
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) Rada
Miejska w Bobowej uchwala co następuje:

§ 2. Określa się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 1
do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/294/2010
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 7 czerwca 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Bobowa.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Bobowa zobowiązany
jest do :
1) Zapewnienia odpowiedniej ilości pojazdów i obsługi
technicznej gwarantującej ciągłość świadczeń usług
w przypadku awarii sprzętu, niezbędnego do wykonania
przedmiotowej działalności. Odpady winny być przewożone w sposób uniemożliwiający ich rozsiewanie bądź
wysypywanie się w trakcie przewozu, np. w zamkniętym
nadwoziu lub pod szczelnym przykryciu.
2) Posiadać bazę transportową zapewniającą:
-codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych,
-możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym,
-miejsca gromadzenia zebranych selektywnie odpadów zgodnie z wymogami sanitarnymi.
3) Zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby
po każdorazowym zebraniu odpadów uprzątnąć miejsce wokół, w razie jego zanieczyszczenia.

4) Dostosować pojazdy do warunków i miejsca prowadzonej działalności, tak aby nie powodować uszkodzeń infrastruktury technicznej.
5) Posiadać wszelkie prawem wymagane pozwolenia
i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
6) Oznakowania nazwą przedsiębiorcy (firmy) używanych do prowadzenia przedmiotowej działalności pojazdów oraz innych urządzeń technicznych w sposób
trwały i widoczny.
7) Przedłożenia wraz z wnioskiem, wystawionego nie
wcześniej niż miesiąc przed terminem złożenia wniosku,
zaświadczenia o braku zaległości podatkowych
i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
8) Dostarczać odebrane odpady komunalne z terenu
gminy Bobowa do miejsc odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych określonych w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla województwa Małopolskiego.
9) Posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców
w krajowym Rejestrze Sądowym, lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, upoważniający do
świadczenia w/w usług.
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10) Zapewnienia odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
11) Posiadania możliwości selekcji odpadów zmieszanych
w stopniu
umożliwiającym
osiąganie
w kolejnych latach wskaźnika odzysku i recyklingu
w sytuacji, gdy selekcja przez właściciela nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

Poz. 2638,2639

12) Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym
Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Bobowa, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Bobowa, oraz powszechnymi obowiązującymi
przepisami prawnymi.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/294/2010
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 7 czerwca 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do:
1) Posiadania pojazdów asenizacyjnych do transportu
nieczystości ciekłych przystosowany do opróżniania
zbiorników bezodpływowych oraz innych urządzeń
technicznych i sprzętu specjalistycznego.
2) Złożenie pisemnego zapewnienia, iż samochody asenizacyjne do transportu nieczystości ciekłych spełniają
wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych i gwarantują bezpieczeństwo, estetykę i higienę podczas świadczenia usług.
3) Posiadać bazę transportową zapewniającą:
-codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób
umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem
osób niepowołanych,
-możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno-higieniczny.
4) Zachowania czystości i higieny podczas świadczenia
usług oraz szczególnej dbałości o szczelność zbiornika
asenizacyjnego.

5) Posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców w krajowym Rejestrze Sądowym, lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, upoważniający do świadczenia
w/w usług.
6) Zapewnienia odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
7) Oznakowania nazwą przedsiębiorcy (firmy) używanych do prowadzenia przedmiotowej działalności pojazdów oraz innych urządzeń technicznych w sposób
trwały i widoczny.
8) Przedłożenia wraz z wnioskiem, wystawionego nie
wcześniej niż miesiąc przed terminem złożenia wniosku, zaświadczenia o braku zaległości podatkowych
i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.
9) Wystawiać dowody wykonania usługi (faktury VAT
lub rachunki) z podaniem daty wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości oraz ceny.
10) Udokumentowania gotowości odbioru nieczystości
ciekłych przez stację zlewną.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR XLIX/262/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod
parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 Nr 9 poz 43 z późn. zm.) oraz art. 18
ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj.z 2001 Nr U. Nr 142
poz. 1591, późn zmian.) i art 24 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 o gospodarowaniu nieruchomościami
(t.j. Dz. U. Nr 261 poz 2603 z późn. zm.) Rada Miejska
w Grybowie uchwala co następuje:
§ 1. Przeznacza się pod parkingi działki stanowiące
mienie komunalne Miasta Grybowa, o numerach:

1. część działki 436/3, 436/5 w obr. 1 m. Grybowa Plac Rynku
2. część działki 432 w obr. 1 m. Grybowa - plac za
budynkiem Urzędu Miejskiego w Grybowie od strony
ul. Kilińskiego.
3. część działki 32 obr. 1 m. Grybowa - plac przy
Stadionie sportowym przy ulicy Grunwaldzkiej.
4. część działki 570, 688 obr. 1 m. Grybowa przy
ul. Topolowej.
§ 2. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych -dla obszarów wymienionych w § 1
uchwały.
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1. Za pierwszą godzinę parkowania - 1,00 zł,
2. Za każdą następną godzinę parkowania - 1,50 zł,
3. Abonament postojowy miesięczny w miejscu ogólnodostępnym -70,00zł
4. Abonament postojowy miesięczny na zastrzeżonym
stanowisku postojowy(kopercie) -140,00 zł.
5. Abonament postojowy miesięczny dla stałych mieszkańców obszarów objętych opłatami -10.00 zł
6. Abonament postojowy miesięczny dla inwalidów
parkujących w miejscach dla nich zastrzeżonych -1,00zł
§ 3. Miejsca wyznaczone do parkowania pojazdów
samochodowych są niestrzeżone i płatne.
§ 4. Płatne parkowanie pojazdów samochodowych
obowiązuje w dni robocze (od poniedziałku do soboty)
w godz. od 7.00 do 19.00 z wyjątkiem niedziel i dni światecznych.
§ 5. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla:
1.
oznakowanych pojazdów służb miejskich
i pogotowia służb technicznych, tj. pogotowia gazowego,
energetycznego, ciepłowniczego, wodno - kanalizacyjnego
w czasie udokumentowanego wykonywania prac oraz
służb medycznych w czasie wykonywania usług;
2. osób niepełnosprawnych kierujących pojazdem
samochodowym, posiadających kartę parkingową
w miejscach wyznaczonych;
3. kierującego pojazdem samochodowym, przewożącym osobę niepełnosprawną posiadającą kartę
parkingową w miejscach wyznaczonych;
4. wykonawców remontów na ulicach objętych
strefą płatnego parkowania na czas trwania remontu, za
okazaniem dokumentu poświadczającego wykonywanie
remontu na określonej ulicy i w określonym czasie;
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6. osób kierujących pojazdem samochodowym,
posiadających kartę parkingową w miejscu wyznaczonym do parkowania.
§ 6. Opłaty pobierane są w formie biletów parkingowych przez podmiot prowadzący parking lub osobę
zatrudnioną przez Burmistrza Miasta.
§ 7. Oznakowanie parkingu należy do Urzędu Miejskiego w Grybowie.
§ 8. Obowiązek nadzoru nad prawidłowym parkowaniem pojazdów samochodowych i utrzymaniem
porzadku na parkingu należy do osoby obsługującej
parking.
§ 9. Szczegółowe zasady prowadzenia parkingu
oraz osób pobierania opłat określi Burmistrz Miasta
zarządzeniem.
§ 10. Tracą moc uchwały:
1.
Uchwała Nr XLIV/247/2001 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczania obszaru płatnego parkowania pojazdów samochodowych i pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych.
2. Uchwała zmieniająca Nr XXIV/120/2008 Rady
Miejskiej w Grybowie z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wyznaczania obszaru płatnego parkowania
pojazdów samochodowych i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta
Grybowa.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzedowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującego od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu w życie.

5. przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką, w oczekiwaniu na pasażera lub
w związku z zakończeniem kursu i rozliczeniem z pasażerem na czas do 5 minut.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Obrębski
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UCHWAŁA NR L/245/10
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Czubrowice do kategorii dróg gminnych publicznych
i ustalenia jej przebiegu
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r.o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2007 Nr. 19
poz. 115 z pózn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.nr 142
poz. 1591 z pózn. zm.) oraz uzyskania pozytywnej opinii
Zarządu Powiatu Krakowskiego podjętej uchwałą
nr 95/2010 w dniu 9 lipca 2010 r. Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych drogę, stanowiącą część działki nr 1278 (dr) zlokali-

zowaną na odcinku od działki nr 1282(dr) do działki
nr 1277 (dr) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23304 –

Poz. 2640,2641

Załącznik
do Uchwały Nr L/245/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda
2640

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23305 –

Poz. 2641
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2641

UCHWAŁA NR L/246/10
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212,
i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2010 – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2010 – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
32 300,00 zł- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę
32 300,00 zł w tym wydatków na inwestycje o kwotę
32 300,00 - jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany w budżecie wystąpiły w związku
z potrzebą dokonania korekt w planie dochodów
i wydatków. W związku z powyższym w Uchwale Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
Nr XLIII/205/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się
zmiany w następujący sposób:

2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 dokonuje się zmian
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
a) w załączniku Nr 2.1 wydatki bieżące budżetu Gminy
Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
b) w załączniku Nr 2.2 wydatki majątkowe budżetu
Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3) załącznik Nr 9 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
4) załącznik Nr 12 - Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2009-2015 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 7.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla
uchwał budżetowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda

1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 dokonuje się zmian
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/246/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 lipca 2010 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanwice - Przeginia
Dział
600

§

Treść
Transport i łączność
w tym:
1) dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła2030
snych zadań bieżących gmin (związków gmin)
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
1) dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwe6330
stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)
Razem dochody

Zmniejszenia

Zwiększenia
45600,00
45600,00
45600,00

45600,00
45600,00
45600,00
45600,00

45600,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23306 –

Poz. 2641
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/246/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Dział
010

Rozdział
01010

600
60078
754
75412

900
90078

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1) wydatki majątkowe
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1) wydatki majątkowe

Razem wydatki

Zmniejszenia
28000,00
28000,00
28000,00

Zwiększenia

73600,00
73600,00
73600,00
41300,00
41300,00

41300,00
41300,00
41300,00

41300,00
45600,00
45600,00
45600,00
114900,00

114900,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/246/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 lipca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Dział
600

Rozdział
60078

754
75412

Treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Razem wydatki
Razem zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia
73600,00
73600,00
73600,00
73600,00

41300,00
41300,00
41300,00
41300,00
41300,00

73600,00
32300,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/246/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Dział
010

Rozdział
01010

754
75412

900
90078

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
I.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przeginia, Czubrowice, Racławice i JerzmanowiceKolonia Czołowa-Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Żarach etap II i etap III
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
I. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blacho-dachówkę
OSP Sąspów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
1/Odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej
K600178 Łazy
odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych
K600164, K600178, K600171
odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych
K600210, K600205

Razem
Razem zmniejszenia

Zmniejszenia
28000,00
28000,00

Zwiększenia

28000,00
41300,00
41300,00
41300,00
45600,00
45600,00

45600,00

73600,00
32300,00

41300,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/246/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 lipca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
L.p.
Zadanie
Jednostka organizacyjna
realizująca zadanie
Okres realizacji zadania
Łączne nakłady finansowe
Wysokość wydatków
w roku 2009
Wysokość wydatków
w roku 2010
Wysokość wydatków
w roku 2011
Wysokość wydatków
w roku 2012
Wysokość wydatków
w roku 2013

1
I.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przeginia, Czubrowice,
Racławice i Jerzmanowice-Kolonia Czołowa-Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Żarach etap IIi etap III
Urząd Gminy Jerzmanowice -Przeginia
2009 - 2014
13532000
5000000
6532000
500000
500000
500000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383
Wysokość wydatków
w roku 2014

– 23308 –
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500000
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr L/246/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 lipca 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2009-2015
Poz.
I.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
II.
1.
2.
3.

III.
1.

2.

IV.
1.
2.

Treść
Dochody budżetu ogółem (poz.
1+2+3+4+5 +6)
Dochody własne
w tym:
Udział
w podatkach
państwowych
Podatki i opłaty
lokalne
Dochody
z mienia
Pozostałe
Subwencje
Dotacje
z budżetu państwa do zadań
zleconych
i własnych
Dotacje
z funduszy
celowych
Dotacje rozwojowe
Środki SPO
Środki MRPO
Srodki PROW
Przychody budżetu ogółem
(poz. 1+2+3)
Kredyty
Pożyczki
Wolne środki
Ogółem
(poz. I + II)
Wydatki budżetu ogółem
Wydatki bieżące
w tym:
-Koszty obsługi
długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycyjne
Rozchody budżetu (1+2)
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Ogółem:
(poz. III + IV)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22966198,01

26992175,11

24703395,75

23500000,00

23500000,00

23500000,00

23500000,00

6407845,03

6201048,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

3209156,90

3635601,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

2120025,67

1807800,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

159492,33

196300,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

919170,13
13070550,00

561347,00
12950054,00

1100000,00
13000000,00

1100000,00
13000000,00

1100000,00
13000000,00

1100000,00
13000000,00

1100000,00
13000000,00

2993787,06

4330028,14

3700000,00

3700000,00

3700000,00

3700000,00

3700000,00

511044,97

203395,75

3000000,00

1000000,00

3825801,28

6970774,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
209209,24
3616592,04

2152851,24
3990000,00
827922,99

26791999,29

33962949,34

24703395,75

23500000,00

23500000,00

23500000,00

23500000,00

24486149,93

32296341,10

22291103,02

21523845,32

21886481,11

22297896,00

21935664,46

20640441,19

23306182,10

20791103,02

21023845,32

21386481,11

21797896,00

21435664,46

195471,01

420000,00

390000,00

380000,00

380000,00

200000,00

200000,00

3845708,74

8990159,00

1500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

3548133,34

8921159,00

1500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

1477926,37

1666608,24

2412292,73

1976154,68

1613518,89

1202104,00

1160265,24

931957,37
545969,00

737260,00
929348,24

1167830,00
1244462,73

1167826,58
808328,10

841984,89
771534,00

430570,00
771534,00

430571,24
729694,00

25964076,30

33962949,34

24703395,75

23500000,00

23500000,00

23500000,00

23095929,70

77238,67
281819,25
134958,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

V.
1.
2.
VI.
1.
2.

Łączne zadłużenie na koniec
roku budżetowego
Raty kredytów
Raty pożyczek
Wskaźnik zadłużenia
Art.170 ufp
Art.169 ufp

– 23309 –

Poz. 2641,2642

3888092,54
8364335,54

5952042,81

3975888,13

2362369,24

1160265,24

2623191,47
1264901,07

4038782,71
4325552,83

2870952,71
3081090,10

1703126,13
2272762,00

861141,24
1501228,00

430571,24
729694,00

16,93
7,29

30,99
7,73

24,09
11,34

16,92
10,03

10,05
8,48

4,94
5,97

0,00

5,79

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr L/246/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 lipca 2010 r.
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z:
1) potrzebą przekwalifikowania zadania realizowanego
ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego remizy OSP Sąspów
z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
2) potrzebą zwiększenia planu wydatków na zadaniu
realizowanym z dotacji w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych , polegających na remoncie lub
odbudowie obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju
i czerwcu br. (o brakujące środki) celem możliwości
rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą; (przesunięcia dokonuje się z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na te-

renie wsi Gotkowice, Przeginia, Czubrowice, Racławice i Jerzmanowice-Kolonia Czołowa - Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Żarach etap II i etap III")
3) w prognozie kwoty długu Gminy JerzmanowicePrzeginia na lata 2019-2015 dokonuje się sprostowania omyłki z Uchwały Nr XLIX/241/10 Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lipca 2010r (w kolumnie 2014 r. , wskaźnik zadłużenia z art. 170 ufp
podano 11,58 winno być 4,94 )
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice- Przeginia:
Jacek Prawda

2641

2642
2642

UCHWAŁA NR XLVIII/333/2010
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Buudżetowej Gminy Korzenna na rok
2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212,
art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz
art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)Rada Gminy Korzenna na
wniosek Wójta Gminy uchwala,co następuje:
§ 1. 1.
Zwiększa siędochody budżetu gminyo kwotę670.504,00zł., w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące -270.504,00 zł.,
2) zwiększa się dochody majątkowe –400.000,00zł.,
-zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.
Zwiększa sięwydatki budżetu gminyo kwotę970.504,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
355.504 zł., w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 322.464,00 zł., z czego:
-zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 44.153,00 zł.,
-zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych o kwotę
278.311,00 zł.,
-zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 33.040,00 zł.,
-zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.
2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
615.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383
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3. Zwiększa się planowany deficyt budżetuo kwotę 300.000,00 zł.

---

Poz. 2642
po stronie dochodów – 41.830.341,72 zł.,
po stronie wydatków – 49.653.046,72 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę
300.000.00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Rozchody budżetu gminy po wprowadzonych
zmianach wynoszą518.480,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach pomiędzy działami i grupami
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki ustalone w § 3 ust. 1 obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie6.447.021,72 zł.

6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie
z załącznikiem Nr 5.
§ 2. Zmienia się Uchwałę Nr XLII/285/2010 Rady
Gminy Korzenna z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
w następujący sposób:
1. 1. Dokonuje się zmian w Prognozie Kwoty Długu
Gminy Korzenna na lata 2009 – 2020 i otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Przychody budżetu gminy po wprowadzonych
zmianach wynoszą8.341.185,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy
Korzenna.

§ 3. 1. Budżet gminy na rok 2010 po wprowadzonych zmianach wynosi:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/333/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KORZENNA NA ROK 2010
Lp.
1.

2.

3.

3.

Dział

Nazwa działu i rozdziału

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
wplywy z różnych dochodów (§ 0970)
dochody majątkowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym:
dochody bieżące
wplywy z różnych dochodów (§ 0970)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
w tym:
dochody majątkowe
wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
dochody bieżące
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§ 2007)

700

754

801

Kwota
zwiększenia
367 800,00

Kwota
zmniejszenia
7 800,00

7 800,00

7 800,00
7 800,00

7 800,00
360 000,00
360 000,00
72,00
72,00
72,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

128 380,00

127 239,00

128 380,00
829,00
80,00
232,00
127 239,00

127 239,00
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3.

4.

853

926
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dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§ 2008)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym:
dochody bieżące
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§ 2007)
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w tym:
dochody bieżące
wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
OGÓŁEM
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

Poz. 2642
127 239,00

263 891,00
263 891,00
263 891,00

5 400,00
5 400,00
5 400,00

805 543,00

135 039,00

405 543,00
400 000,00

135 039,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/333/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY
Dział

Rozdział

600
60078

754
75412

801
80101

80104

80110

80195

853
85395

Nazwa działów i rozdziałów
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
BEZPIECZEŃSTWIO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
Przedszkola
w tym:
wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
w tym:

Kwota
zwiększenia
585 032,00
585 032,00
25 032,00
560 000,00
82 000,00
82 000,00
27 000,00
55 000,00
34 181,00
241,00
241,00
33 040,00
33 040,00
71,00
71,00
829,00
829,00
263 891,00
263 891,00
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wydatki bieżące
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
wydatki bieżące
OGÓŁEM
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Poz. 2642
263 891,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
970 504,00
355 504,00
615 000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik nr 2,1
do Uchwały Nr XLVIII/333/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU
Dział

Rozdział

600
60078

754
75412

801
80101

80104

80110

80195

853
85395

Nazwa działów i rozdziałów
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWIO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Kwota
zwiększenia
25 032,00
25 032,00
25 032,00
25 032,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
34 181,00
241,00
241,00
241,00
33 040,00
33 040,00
71,00
71,00
71,00
829,00
829,00
829,00
263 891,00
263 891,00
263 891,00
44 153,00
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Poz. 2642

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące

219 738,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
355 504,00
322 464,00
44 153,00
278 311,00
33 040,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik nr 2,2
do Uchwały Nr XLVIII/333/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.
WYDATKI MAJATKOWE BUDŻETU
Dział

Rozdział

600
60078

754
75412

Nazwa działu i rozdziału
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiolowych
w tym :
inwestycje
odbudowa dróg gminnych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym :
inwestycje
modernizacja i remont budynku OSP w Wojnarowej
adaptacja budynku na remizę OSP w Janczowej
OGÓŁEM

Kwota
zwiekszenia
560 000,00
560 000,00
560 000,00
560 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
40 000,00
15 000,00
615 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/333/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.
ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Przychody
z tego:
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
OGÓŁEM

Kwota
zmniejszenia
300 000,00
300 000,00
300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Poz. 2642
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/333/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANY BUDŻETU POLEGAJĄCE NA PRZENIESIENIACH POMIĘDZY DZIAŁAMI
Dział

Rozdział

750
75023

754
75412

801
80101

852
85214

85219

85295

853
85395

854
85415

Nazwa działów i rozdziałów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki majątkowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. dotacje na zadania bieżace
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych

Kwota
zwiększenia
-

Kwota
zmniejszenia
64 300,00
64 300,00
64 300,00

64 300,00
64 300,00
64 300,00
-

20 000,00
20 000,00

-

20 000,00
-

20 000,00
-

20 000,00
62 852,00
15 000,00

-

15 000,00
27 852,00

-

27 852,00

20 000,00

27 852,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

20 000,00
42 852,00
42 852,00
14 753,00
14 753,00
28 099,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
147 152,00

147 152,00

82 852,00
14 753,00

82 852,00
67 852,00

14 753,00

47 852,00
20 000,00
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Poz. 2642

2. dotacje nna zadania bieżace
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

20 000,00
48 099,00
64 300,00

15 000,00
64 300,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/333/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.
ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010

Dział

Rozdział

1
801

2

80104

Nazwa
3
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Przedszkola

OGÓŁEM
OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
dotacje podmiotowe

Rodzaj dotacji
z budżetu

Kwota zwiększenia
dla jednostek sektora
finansów publicznych

4

5

Kwota zwiekszenia
dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
6

33 040
33 040
33 040

-

33 040

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Poz. 2642
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/333/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KORZENNA W LATACH 2009 - 2020
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Poz. 2642

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Poz. 2643

2643
2643

UCHWAŁA NR XLVIII/335/2010
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna
w Wojnarowej dla działki nr 454/15 w zakresie określonym uchwałą Nr XX/121/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia
13 czerwca 2008 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 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. 20 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm)Rada Gminy Korzenna
stwierdza zgodność niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna, zatwierdzonego Uchwałą Nr III/20/2002 Rady Gminy Korzenna
z dnia 30.12.2002 r. i uchwala co następuje:
I PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Ustala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod
nazwą „nr 2 – Wojnarowa ”, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia
5 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 114
poz. 720 z dnia 09.03.2006r.), zwaną dalej „zmianą planu”; w zakresie określonym Uchwałą Nr XX/121/2008
Rady Gminy Korzenna z dnia 13 czerwca 2008r. wraz
z załącznikiem graficznym, dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr 454/15 w zakresie określonym w ww.
załączniku graficznym, położonej w Wojnarowej z przeznaczeniem dla terenów usług sportu i rekreacji
w zieleni (US), terenu usług komercyjnych, produkcji
i magazynów (UI) oraz terenu drogi wewnętrznej
(KW).1. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
--

---

załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu nr 1, określający zasady zagospodarowania i przeznaczenia terenu w obszarze objętym zmianą planu
w skali 1: 1’000;
załącznik nr 2 – zawierający rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu*;
załącznik nr 3 – określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**.
II USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 2. 1. Ustala się zmianę fragmentu rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Korzenna pod nazwą „nr 2 – Wojnarowa” - stanowiącego załącznik nr 1 Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., w części
objętej niniejszą „zmianą planu” dotyczącą:
1) zmiany przeznaczenia terenu działki nr 454/15 w zakresie określonym w załączniku graficznym położonej
w Wojnarowej, polegającą na wyznaczeniu terenu
obiektów usług sportu i rekreacji w zieleni oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1 US, terenu
usług komercyjnych, produkcji i magazynów oznaczo-

nego na rysunku zmiany planu symbolem 6 UI, terenu
drogi wewnętrznej niepublicznej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1 KW.
2) pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą
„nr 2 – Wojnarowa”, wyrażone w części graficznej,
pozostają bez zmian.
2.
Wprowadza się zmianę części tekstowej
Uchwały XXIX/174/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia
5 grudnia 2005 r., polegającą na:
1) tekst w§1 ust. 4 pkt 4 zastępuje się słowami:
…() „tereny realizacji celu publicznego o symbolu
UCP oraz tereny usług sportu i rekreacji w zieleni
oznaczone na rysunku planu symbolem 1 US (§1619).”
2) wprowadzeniu w§2słów o brzmieniu:
„18. braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego lub produkcyjnego rozumie się taki rodzaj
działalności usługowej lub produkcyjnej, która nie
wywołuje uciążliwości dla otoczenia - to jest nie powoduje przekraczania standardów jakości ustalonych
dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych”.
„19. terenie powierzchni biologicznie czynnej– należy
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością
oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej,
a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na
podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację,
o powierzchni nie mniejszej niż 10m2.”.
„20. powierzchni zabudowanej terenu– należy przez to
rozumieć sumę powierzchni zabudowanej, liczonej
zgodnie z obowiązującą normą, wszystkich budynków
istniejących
i projektowanych,
zlokalizowanych
w terenie inwestycji”.
„21. wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej terenu do powierzchni terenu inwestycji, wyrażony w procentach.”.
„22. terenie inwestycji- należy przez to rozumieć obszar
objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu
przepisów odrębnych”.
„23. nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to
rozumieć „granicę” sytuowania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na Rysunku planu została ona ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; określa ona
najmniejszą odległość w jakiej możliwa jest lokalizacja
obiektu od dróg.
3) wprowadzeniu w §3 ust. 8 o brzmieniu:
„8. Wzdłuż cieków wodnych ustala sięstrefę hydrogeniczną- obejmującą pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, niezbędne dla ich ochrony, umożliwienia lokalnej komunikacji przyrodniczej
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i ochrony bioróżnorodności oraz dla umożliwienia
prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych
w ich korytach. W obszarze tym obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Minimalna szerokość strefy hydrogenicznej powinna wynosić5 mod górnej krawędzi
koryta cieku. Ponadto od głównego cieku (rzeka Wojnarówka), która przepływa poza granicami opracowania, szerokość pasastrefy hydrogenicznejw ramach
analizowanego terenu wynosi10 m. W strefie hydrogenicznej, wszelką działalność inwestycyjną należy
prowadzić ze świadomością możliwości wystąpienia
zagrożenia podtopieniem. Obecni użytkownicy oraz
przyszli inwestorzy, winni podjąć działania zmierzające do zredukowania ewentualnych strat materialnych
i niematerialnych na wypadek wystąpienia zagrożenia”.
4) wprowadzeniu w §3 ust. 9 o brzmieniu:
"9. W sytuacji niemożliwości realizacji inwestycji na
działce nr 454/15 dopuszcza się możliwość zmiany
przebiegu trasy koryt cieków wodnych zlokalizowanych na przedmiotowej działce w obszarze zmiany
planu z zachowaniem przepisów odrębnych. Przesunięcie takie wiązałoby się odpowiednio z zabezpieczeniem stref hydrogenicznych określonych w nowowprowadzanym §3 ust. 8, wraz z zakazem zabudowy
kubaturowej w pasie strefy hydrogenicznej”.
5) wprowadzeniu w§3 ust. 10o brzmieniu:
"10. W terenie określonym na Rysunku zmiany planu
jako 6UI ustala się możliwość prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej, przy zachowaniu zasady
braku uciążliwości wprowadzanego programu”.
6) wprowadzeniu w §3 ust. 11o brzmieniu:
"11. Zgodnie z przepisami odrębnymi, ewentualna
uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności
w terenie określonym na Rysunku zmiany planu jako
6UI musi ograniczać się do granic terenu, do którego
użytkownik posiada tytuł prawny”.
7) tekst w §18 ust. 1 zastępuje się słowami:
„Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji w zieleni
o charakterze publicznym oznaczone na Rysunku
zmiany planu symbolem 1 US, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod stadion sportowy wraz
z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz
z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności.”
8) tekst w §18 ust. 2zastępuje się słowami:
„W terenie oznaczonym na Rysunku zmiany planu symbolem 1US jako przeznaczenie dopuszczalne, ustala
się możliwość lokalizacji:
a) obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu
handlu, gastronomii, zaplecza sanitarno - administracyjnego, obiektów usług podstawowych,
b) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
c) dojazdów nie wydzielonych, przejść pieszych, zatok
postojowych”.
9) wprowadzeniu w §18 ust. 6 w brzmieniu:
„6. Ustala się, że teren biologicznie czynny w obszarze
inwestycji (1US) winien wynosić minimum 20%”.
10) wprowadzeniu w §18 ust. 7 w brzmieniu:
„7. Ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej w terenie inwestycji w obszarze usług sportu
i rekreacji w zieleni (1US)- na poziomie do 40%”.
11) wprowadzeniu w §18 ust. 8 w brzmieniu:
"8. Ustala się w terenie usług sportu i rekreacji w zieleni
(1US) konieczność zapewnienia parkingów w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników zwią-
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zanych z rodzajem prowadzonej działalności tj. zgodnie z zasadami zagospodarowania terenu ustalonymi
w §4 ust 8”.
12) wprowadzeniu w §18 ust. 9 w brzmieniu:
"9. W terenach zmeliorowanych - w sytuacji konieczności realizacji inwestycji, należy wykonać inwestycję
w taki sposób, aby jej realizacja nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie istniejących sieci i urządzeń”.
13) wprowadzeniu w §18 ust. 10 w brzmieniu:
"10. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego,
wymienionych w ust. 2 jest:
a) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego,
b) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy obiektów przeznaczenia dopuszczalnego,
o którym mowa w pkt 2a nie stanowiła więcej niż 25%
powierzchni zabudowy obiektów.
14) wprowadzeniu w §18 na końcu ust.3 dopisuje się
tekst o brzmieniu:
„Dla terenu oznaczonego na Rysunku zmiany planu
symbolem 1US ustala się: wysokość obiektów winna
wynosić maksymalnie 12m, licząc - od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu
w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego
lub o przekroju łukowym. Ustala się, aby dachy obiektów posiadały jednakowe nachylenie połaci głównych,
wynoszące od 12°÷45° (dachy dwuspadowe, wielospadowe, jednospadowe). Dopuszcza się dachy płaskie lub o przekroju łukowym. Dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, oknami połaciowymi lub
świetlikami. Obowiązuje stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i detalu charakterystycznego
dla regionu. Kolorystyka: dachy – kolory ciemne,
ściany – kolory jasne”.
15) wprowadzeniu w §33 ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dla terenu 1 US ustala się stawkę procentową 30%”.
16) tekst w §15 ust. 1 zastępuje się słowami:
"1. Ustala się tereny o symbolach 1– 5 UI dla usług komercyjnych (handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obsługi rolnictwa oraz
innych usług o charakterze komercyjnym) jako przeznaczenie podstawowe, oraz teren oznaczony na Rysunku zmiany planu symbolem 6 UI z przeznaczeniem
podstawowym terenu dla realizacji obiektów i urządzeń usługowych komercyjnych, produkcyjnych oraz
magazynowych, z wykluczeniem realizacji stacji paliw
i obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2.”
17) wprowadzeniu w §15 ust.2 lit. d w brzmieniu:
"d. W terenie oznaczonym na Rysunku zmiany planu
symbolem 6 UI jako przeznaczenie dopuszczalne,
ustala się możliwość realizacji:
- budynków garażowych oraz gospodarczych,
- dróg i dojazdów niewydzielonych,
- zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów,
przejść i ciągów pieszych,
- sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej”.
18) wprowadzeniu w §15 ust. 2 lit. e w brzmieniu:
"e. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, w
terenie oznaczonym na Rysunku zmiany planu symbolem 6 UI jest:
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- dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, stanowiące nie więcej niż 50%
powierzchni terenu,
- zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy obiektów przeznaczenia dopuszczalnego, tj budynków garażowych oraz gospodarczych nie stanowiła
więcej niż 25% powierzchni zabudowy obiektów”.
19) wprowadzeniu w §15 na końcu ust. 5dopisuje się
tekst o brzmieniu:
„Dla terenu oznaczonego na Rysunku zmiany planu
symbolem 6 UI ustala się: rozwiązanie rzutu obiektów
na planie prostokąta oraz innych wielokątów. Wysokość obiektów winna wynosić maksymalnie 12m, licząc - od poziomu terenu przy głównym wejściu
do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub
najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego lub o przekroju łukowym.
Ustala się, aby dachy obiektów posiadały jednakowe
nachylenie połaci głównych, wynoszące od 12°÷45°
(dachy dwuspadowe, wielospadowe lub jednospadowe). Dopuszcza się dachy płaskie lub o przekroju łukowym. Dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami, świetlikami lub oknami połaciowymi. Kolorystyka
obiektów: dachy – kolory ciemne, ściany – kolory
jasne.”
20) wprowadzeniu w §15 ust. 11 w brzmieniu:
"11. Ustala się teren biologicznie czynny w obszarze
inwestycji ( 6 UI) - minimum 10%”.
21) wprowadzeniu w §15 ust. 12 w brzmieniu:
"12. Ustala się wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu inwestycji w obszarze 6 UI - maksymalnie 70%”.
22) wprowadzeniu w §15 ust. 13 w brzmieniu:
"13. W terenach zmeliorowanych - w sytuacji konieczności realizacji inwestycji, należy wykonać inwestycję
w taki sposób, aby jej realizacja nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie istniejących sieci i urządzeń”.
23) wprowadzeniu w §15 ust. 14 w brzmieniu:
"14. W granicach terenu 6UI ustala się konieczność zapewnienia parkingów w wielkościach dostosowanych
do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności tj. zgodnie z zasadami zagospodarowania terenu ustalonymi w §4 ust 8”.
24) wprowadzeniu w §15 ust. 15 w brzmieniu:
"15. W terenie oznaczonym na Rysunku zmiany planu
symbolem 6UI nakazuje się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimalnej 5m oddzielającej teren 6UI od terenów mieszkaniowych (MN) oraz
terenów usług sportu i rekreacji w zieleni (1US)”.
25) wprowadzeniu w §33 na końcu ust. 1dopisuje się
tekst o brzmieniu:
„1.30% dla terenów oznaczonych w planie symbolem UI
(w tym terenu 6UI)”.
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26) wprowadzeniu w §22 ust. 1 po słowach:
"1. Ustala się teren o symboluKdla dróg publicznych
w kategoriach: głównej-KG, zbiorczej - KZ, dojazdowej
- KD, wewnętrznych - KW.”
słów o brzmieniu:
„W obszarze zmiany planu ustala się teren drogi niepublicznej o symbolu 1KW– droga (ulica) wewnętrzna,
o przebiegu przedstawionym na Rysunku zmiany planu i szerokościach w liniach rozgraniczających 6m”.
27) wprowadzeniu w §22 ust. 3 po słowach:
„3. Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni: - w terenie zabudowy przy
drogach klasy G – 8,0m; Z – 8,0m; D – 6,0m; KW –
6,0m;” słów o brzmieniu:
„Dla terenu zmiany planu oznaczonego symbolem6UIustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
zgodnie z linią zabudowy wyznaczoną na Rysunku
zmiany planu tj. 3m od linii rozgraniczającej drogi KW
(znajdującej się po południowej stronie terenu opracowania)”.
28) wprowadzeniu w §22 ust. 11 w brzmieniu:
"11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w obszarze objętym zmianą planu, należy dostosować się do wymagań określonych w przepisach odrębnych ”.
3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod
nazwą „plan nr 2 – Wojnarowa”, wyrażone w części
tekstowej, pozostają bez zmian.
III PRZEPISY KOŃCOWE
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 4. W granicach obszaru objętego zmianą planu,
określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, tracą
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 2 – Wojnarowa”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/174/2005 Rady
Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005r., (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 114 poz. 720 z dnia 09.03.2006 r.)
w zakresie zmian wyszczególnionych w §2 niniejszej
Uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/335/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/335/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/335/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna zatwierdzonego
Uchwałą Nr XLVIII/335/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010 r., zwaną dalej „zmianą planu”;
dla działki nr 454/15 położonej w Wojnarowej w zakresie określonym Uchwałą Nr XX/121/2008 z dnia 13 czerwca
2008r. Rady Gminy Korzenna, określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych;
1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
stanowiących zadania własne Gminy, należą:
• systemy zaopatrzenia w wodę,
• systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków,
• drogi i ulice gminne.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego został ściśle określony w uchwale Nr
XX/121/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 czerwca
2008r., a dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr 454/15
położonej w Wojnarowej na tereny umożliwiające realizację: - stadionu sportowego wraz z urządzeniami
i obiektami towarzyszącymi oraz z parkingami, a także
obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu
handlu, gastronomii, zaplecza sanitarno - administracyjnego, obiektów usług podstawowych, sieci, urządzeń
i obiektów infrastruktury technicznej, dojazdów niewydzielonych, przejść pieszych, zatok postojowych. - obiektów i urządzeń usługowych, produkcyjnych oraz magazynowych, z wykluczeniem realizacji stacji paliw
i obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2, a także dróg i dojazdów niewydzielonychnych,
parkingów, przejść i ciągów pieszych, - drogi wewnętrz-

nej. Obsługa terenu objętego zmianą planu w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków będzie
realizowana zgodnie z zasadą ustaloną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna, zatem realizacja zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nie generuje dla Gminy dodatkowych kosztów. Ponadto teren objęty zmianą planu posiada ustaloną w obowiązującym planie dostępność komunikacyjną
(Uchwałą Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Korzenna
z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korzenna pod nazwą pod nazwą „nr 2 – Wojnarowa”)
położonych poza obszarem zmiany planu. W związku
z powyższym realizacja ustaleń niniejszej zmiany planu
nie spowoduje konieczności realizacji dodatkowych
odcinków dróg; w związku z powyższym nie przewiduje
się konieczności rezerwowania dodatkowych środków
finansowych w budżecie Gminy na ich realizację.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR LII/365/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1
ust. 4 Załącznika Nr2 Rozporządzenia MEN z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się imię Polskich Olimpijczyków Szkole
Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju.
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§ 2. Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną Szkoły
Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju do dokonania
zmian w statucie szkoły.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR XLV/395/10
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 3 lipca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm ) Rada
Gminy Lipinki uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
Załącznik
do Uchwały Nr XLV/395/10
Rady Gminy Lipinki
z dnia 3 lipca 2010 r.

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 1.
1. Przedmiotem konsultacji są:

d) formę konsultacji,
e) zasięg terytorialny konsultacji.

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty
rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipinki oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipinki.

§ 2.
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działające na terenie gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego.

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,

§ 3.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
podmiotów, o których mowa w § 2., w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4.
1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza
Wójt Gminy Lipinki .
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno
określać:
a) cel konsultacji,
b) przedmiot konsultacji,
c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

§ 5.
1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem
co najmniej jednej z niżej podanych form:

2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej
Gminy Lipinki,
3) formularz, który można pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy Lipinki,
4) w inny dostępny sposób.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Forma bądź formy konsultacji, w zależności od jej
przedmiotu, zostaje określona w ogłoszeniu o konsultacji.
4.
W przypadku
konsultacji
przeprowadzanych
z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie
opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
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§ 6.
1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone
w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej przez
Wójta Gminy Lipinki komórki organizacyjnej Urzędu
Gminy Lipinki lub jednostki organizacyjnej Gminy
w zależności od przedmiotu konsultacji.
2. Wyznaczona przez Wójta Gminy Lipinki komórka
organizacyjna Urzędu Gminy Lipinki lub jednostka organizacyjna Gminy , rozpatruje ww. opinie i uwagi
i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do
zatwierdzenia Wójtowi Gminy Lipinki .
3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy
Lipinki , z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipinki , nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia
konsultacji.
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4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji
mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Lipinki przedstawia
Radzie Gminy Lipinki w uzasadnieniu do projektów
aktów, o których mowa w § 1.
§ 7.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę
podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.
§ 8.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy
Lipinki .
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
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UCHWAŁA NR XLIV/637/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 24 maja 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/382/08 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 5
ust. 9 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.), oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) - Rada Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/382/08 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2008
r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych” wprowadza się następujące zmiany:
1. Użytą w różnych przypadkach nazwę „Zespół
Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą:
„Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli”.
2. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W ramach swojej działalności Zespół Obsługi Szkól i Przedszkoli obsługuje Zespoły SzkolnoPrzedszkolne w Muszynie, Złockiem, Powroźniku, Żegiestowie i Szkołę Podstawową Nr 2 w Muszynie”.
3. § 3 skreśla się.
4. Statut Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/637/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 24 maja 2010 r.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W MUSZYNIE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie zwany dalej Zespołem jest jednostką organizacyjną
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2. Zespół jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.
3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 2. Celem powołania Zespołu jest zapewnienie realizacji zadań własnych Gminy Muszyna oraz zadań
zleconych z zakresu edukacji publicznej oraz obsługa
administracyjna, finansowa i organizacyjna Zespołów
Szkolno-Przedszkolnych w Muszynie, Złockiem, Powroźniku, Żegiestowie i Szkoły Podstawowej Nr 2
w Muszynie.
§ 3. 1. Siedzibą Zespołu jest budynek w Muszynie
przy ul. Rynek 14.
2. Zespół swoją działalnością obejmuje publiczne
placówki oświatowe określone w § 2, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna.
3. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści: „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie, ul. Rynek
14, 33-370 Muszyna”.
§ 4. Zespół działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./,
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /jedn.
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./,
3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
/jedn. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm./,
4) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm./,
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
/jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm./,
6) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1593, z późn. zm./,
7) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji
oświatowej /Dz. U. Nr 49, poz. 463/,
8) niniejszego Statutu.
Rozdział 2
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 5. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) inicjowanie, przedkładanie propozycji, organizowanie
i koordynacja realizacji zadań i kompetencji należących do organu prowadzącego szkoły, w tym realizacja zadań dotyczących warunków działania szkół i ich
finansowania, przygotowywanie dla organu prowadzącego projektów aktów prawnych i innych obowią-

zujących dokumentów oraz zapewnienie realizacji wynikających z nich postanowień, w szczególności w zakresie:
a) zakładania, przekształcenia i likwidowania szkół
i zespołów szkół, z zachowaniem wymogów i terminów określonych ustawą o systemie oświaty
w sprawach likwidacji lub przekształcenia szkoły,
tworzenia szkół filialnych, a także łączenie szkół
różnych typów w zespół,
b) wyrażania zgody na założenie szkoły lub placówki
publicznej przez inne podmioty niż Gmina,
c) przekazywania bądź przejmowania prowadzenia
szkół i placówek na podstawie stosownych porozumień,
d) ustalania sieci prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych,
e) ustalania sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, a także
określanie granic ich obwodów,
f) nadawania i cofania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
g) wydawania aktu założycielskiego oraz nadawania
szkole pierwszego statutu,
h) zadań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
i) zapewnienia dzieciom w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego,
j) kontroli spełniania realizacji obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki przez młodzież,
k) koordynacji w zakresie indywidualnego nauczania,
l) opiniowania projektów organizacyjnych jednostek
oświaty,
m) obsady i powierzania stanowiska dyrektora szkoły
oraz odwoływania z tego stanowiska,
n) prowadzenia spraw dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli,
o) indywidualnych spraw z zakresu przyznawania
uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
p) indywidualnych spraw z zakresu refinansowania
kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
q) prowadzenia spraw dotyczących nagradzania
i odznaczania nauczycieli,
r) organizacji na poziomie gminnym uczniowskich
konkursów, turniejów i olimpiad,
s) nadzorowania przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół,
t) określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym wymiarze zajęć, zwalniania od obowiązku realizacji zajęć i innych zasad w tym zakresie określonych
w ustawie Karta Nauczyciela,
u) organizacji, koordynacji i finansowania bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do
szkół lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
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v) nadzorowania
przestrzegania
obowiązujących
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy uczniów i pracowników,
w) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół,
przygotowywanie dokumentów w sprawach kadrowych, płacowych i innych wynikających ze stosunku pracy,
2) nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem subwencji oświatowej,
3) zapewnienie prowadzenia i aktualizacja bazy danych
oświatowych obejmująca zbiory danych oraz sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, o których mowa w ustawie o systemie informacji oświatowej,
4) pozyskiwanie środków pomocowych na realizację
zadań pozainwestycyjnych,
5) wykonywanie innych zadań ujętych w ustawach
o systemie oświaty i Karta Nauczyciela, w tym także
w zakresie współpracy i współdziałania z organami
nadzoru pedagogicznego oraz uzyskiwania odpowiednich opinii i uzgodnień w sprawach określonych
w obowiązujących przepisach prawa,
6) zapewnienie obsługi finansowej placówek, analizowanie potrzeb finansowych oraz sprawowanie nadzoru ekonomicznego, a w szczególności w zakresie:
a) przedstawiania propozycji zmian w budżecie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej w zakresie obejmującym
finansowanie szkół,
b) analizowania średniego poziomu wynagrodzenia
nauczycieli oraz przedstawiania propozycji ewentualnego zwiększenia środków na ten cel, w tym wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia
uchwalanych w formie regulaminu,
c) nadzorowania prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowania mieniem,
d) współdziałania z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie spraw socjalno-bytowych nauczycieli,
7) organizacja, przygotowywanie dokumentów w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
8) wykonywanie innych zadań ujętych w ustawach
o systemie oświaty i Karta Nauczyciela w zakresie
prowadzonej obsługi finansowej,
9) prowadzenie w imieniu dyrektorów szkół, po otrzymaniu od nich stosownych upoważnień, rachunkowości i spraw finansowych zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w jednostkach budżetowych, w tym
w szczególności:
a) sporządzanie projektów rocznych planów finansowych szkół i ich zmian ze szczegółowością określoną w przepisach prawa,
b) bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
c) zapewnienie prawidłowej realizacji dochodów
i wydatków szkół, w tym pełne i terminowe egzekwowanie należności oraz terminowe dokonywanie
płatności zobowiązań,
d) zapewnienie prawidłowej ewidencji składników
majątkowych oraz przeprowadzenia i rozliczenia,
w ustalonych terminach, inwentaryzacji aktywów
i pasywów szkół,
10) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
11) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
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12) sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych szkół oraz realizacja wypłat wynagrodzeń,
13) sporządzanie deklaracji z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowe ustalanie i zapłata należności z tych tytułów,
14) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
15) zapewnianie zgodności operacji gospodarczej
i finansowej z planami finansowymi szkół,
16) zapewnianie kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
17) zapewnianie prawidłowości merytorycznej operacji
i jej zgodności z prawem,
18) zapewnianie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz współdziałanie z dyrektorami
szkół w zakresie wdrożenia i przeprowadzenia odpowiednich procedur wynikających z ustawy,
19) zapewnienie standardów kontroli finansowej, przestrzegania ustalonych procedur tej kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ,
20) zapewnianie przestrzegania innych wymogów
z zakresu dyscypliny finansów publicznych,
21) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkół,
22) prowadzenie kasy wypłat gotówkowych,
23) prowadzenie w imieniu i na rzecz dyrektorów szkół
obsługi administracyjnej w zakresie:
a) sporządzania, na podstawie prowadzonej dokumentacji pracowniczej kwot zaangażowania wydatków
budżetowych,
b) wykonywania innych czynności administracyjnoorganizacyjnych wskazanych w przepisach prawa,
niezbędnych do prawidłowego prowadzenia tej obsługi,
24) gromadzenie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie wytworzonych akt finansowych szkół,
25) realizowanie spraw administracyjnych, finansowych,
rachunkowych, organizacyjnych i gospodarczych jednostki własnej.
Rozdział 3
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
§ 6. Organem założycielskim Zespołu jest Rada
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 7. 1. Działalnością Zespołu kieruje jednoosobowo
Dyrektor zatrudniany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna.
2.
Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
który wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor kieruje pracą Zespołu i reprezentuje
go na zewnątrz w oparciu o umocowania określone
w niniejszym Statucie oraz w pełnomocnictwie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb
pracy Zespołu określa regulamin organizacyjny nadany
przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 9. 1. Dyrektor jest pracodawcą samorządowym
dla głównego księgowego i pozostałych pracowników
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Zespołu oraz wykonuje w stosunku do nich czynności
z zakresu prawa pracy.
2. Dyrektor określa głównemu księgowemu zakres czynności, upoważnień i odpowiedzialności w stosunku do obsługi finansowej Zespołu, wynikające
z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości oraz
powierzonych przez dyrektorów szkół.
3. Dyrektor odpowiada za prawidłową organizację
oraz terminową i zgodną z obowiązującym prawem
realizację zadań określonych w §5 niniejszego Statutu.
4. Do kompetencji Dyrektora Zespołu, w zakresie
zarządzania własną jednostką, należy:
1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach
administracyjnych, pracowniczych i finansowych,
2) podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa
pracy,
3) zatwierdzanie planu finansowego Zespołu,
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu,
5) prawidłowe zorganizowanie i prowadzenie obsługi
finansowej, rachunkowej kadrowej i administracyjnej,
6) opracowywanie dla Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna sprawozdań i informacji z działalności statutowej Zespołu,
7) gospodarowanie wydzielonym majątkiem komunalnym,
8) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu,
a zwłaszcza określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Zespole,
9) zapewnianie właściwej organizacji pracy,
10) zapewnianie pracownikom Zespołu bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy,
11) organizacja i prowadzenie archiwum zakładowego,
12) realizacja innych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych.
§ 10. Do pracowników Zespołu stosuje się przepisy
ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania
pracowników
samorządowych
zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.
Rozdział 4
MAJĄTEK I FINANSE ZESPOŁU
§ 11. 1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zespół jest jednostką sektora finansów publicznych, który pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej.
3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
4. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny
plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu,
opracowany na zasadach i w trybie określonym w przepisach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2646
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5. Zespół posiada odrębny rachunek bankowy.

6. Zespół przejmuje mienie należące do zespołu
finansowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Muszynie.
§ 12. 1. Księgi rachunkowe, roczne sprawozdania
finansowe i sprawozdawczość budżetowa prowadzone
są zgodnie z ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
a w sprawach w nich nieuregulowanych, w oparciu
o przepisy o rachunkowości.
2. Dyrektor Zespołu odpowiada za wykonywanie
obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za całość
gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków
w zakresie kontroli finansowej.
3. Dyrektor wykonuje zadania, o których mowa
w ust. 1 przy pomocy głównego księgowego Zespołu.
4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych
Dyrektor składa jednoosobowo, w ramach umocowania
w pełnomocnictwie udzielonym przez Burmistrza Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
5. Jeżeli czynność prawna może spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności
potrzebny jest podpis/ kontrasygnata/ głównego księgowego Zespołu.
§ 13. Zasady tworzenia zakładowego funduszu socjalnego oraz zasady gospodarowania środkami funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu socjalnym /jedn. tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 70,
poz. 335, z późn. zm./.
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 15. 1. Kontrolę realizacji przez Zespół zadań statutowych sprawuje Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna.
2. Kontrolę instytucjonalną, w zakresie określonym w przepisach prawa sprawuje Burmistrz Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 16. 1. W celu zapewnienia jednolitego sposobu
tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, Zespół stosuje zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych ustalone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
2. Dla właściwego znakowania akt ustala się
symbol „ZOSiP”.
3. Zespół ma prawo do posiadania pieczęci okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski
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UCHWAŁA NR XLIV/638/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2
pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / jedn. tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ - Rada Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 4 do Statutu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej
Muszyna
uchwalonego
uchwałą
Nr III/32/2002 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
/Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 709,
ze zm./ wprowadza się następujące zmiany:

2. Dodaje się punkt 11 w brzmieniu „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski

1. W punkcie 6 wyrazy „Zespół Szkół Ogólnokształcących” zastępuje się wyrazami Zespół SzkolnoPrzedszkolny”,
2647
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UCHWAŁA NR XLV/668/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005, Nr 167 poz. 1399 z późn.
zmianami ) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej uchwala, co następuje:

2. Choroby reumatologiczne.
3. Choroby górnych dróg oddechowych.
4. Choroby endokrynologiczne.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 1. W uchwale nr XLII /617/2010 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31marca 2010 r.
zmienia się w załączniku Statut Uzdrowiska Muszyna
§ 6 nadając mu brzmienie:

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

„W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych:

Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski

1. Choroby układu trawienia.
2648
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UCHWAŁA NR XLV/669/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Żegiestów
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005, Nr 167 poz. 1399 z późn.
zmianami) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/618/2010 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010r.
zmienia się w załączniku Statut Uzdrowiska Muszyna
§ 6 nadając mu brzmienie:
„W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych:
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1. Choroby układu trawienia.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Choroby reumatologiczne.
3. Choroby nerek i dróg moczowych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski

2649

2650
2650

UCHWAŁA NR XLV/360/10
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 19 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę nr V/40/07 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007- 2011 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2
pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 21 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) Rada Gminy Nawojowa
uchwala:

§ 1. W § 1 załącznika nr 1 do uchwały nr V/40/07
Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lutego 2007 r. przyjmuje nowe brzmienie:
,, 1. Wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego :
1) wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Nawojowa
Wyposażenie techniczne mieszkań
bieżąca woda
co
kanalizacja
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Adres lokalu
ŻeleźnikowaWielka - dom nauczyciela(1 lokal)
Frycowa - w budynku świetlicy środowiskowej (1 lokal )
Nawojowa - w budynku koło stacji gazowej (2 lokale )- 1
-2
Nawojowa - w budynku starej gminy (1 lokal )

powierzchnia
w m2
42,32
76,60
62,25
43,84
40,55

2) wykaz lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Nawojowa
Adres lokalu
Żeleźnikowa Wielka -dom nauczyciela (2 lokale)-1
-2
Nawojowa -w budynku koło stacji gazowej ( 1 lokal )
2. Nie planuje się inwestycji polegających na
budowie bądź nabyciu lokali na lokale mieszkalne.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.

Wyposażenie techniczne mieszkań
bieżąca woda
co
kanalizacja
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie

powierzchnia
w m2
34,02
38,00
43,14

§ 3. Uchwała podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wiceprzewodniczący Rady
Michał Lelito

2650

2651
2651

UCHWAŁA NR XLIV/449/10
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok
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, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62
poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162

poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
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poz. 1241) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Skawinie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy
o kwotę 2 020 810 zł w tym:
1) dochody bieżące 1 439 472 zł
2) dochody majątkowe 581 338 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1.
§ 2. 1.
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy
o kwotę 2 020 810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące 1 075 960 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2.1,
2) wydatki majątkowe 944 850 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2.2.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie Gminy na kwotę 216 200 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2.1
§ 3. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 Nr XXXIX/383/09
Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r.,
zmienionej uchwałą Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 r. – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta
i Gminy Skawina w roku 2010, wprowadza się zmiany
w następujący sposób: dodaje się dział 010 i kwotę

Poz. 2651

„6 200”, rozdział 01008 i kwotę „6 200”, w dziale 801
dodaje się kwotę „1 150 857”, a kwotę „1 800 000” zastępuje się kwotą „1 736 283”, dodaje się rozdział 80101
i kwotę „1 150 857”, w rozdziale 80104 kwotę „800 000”
zastępuje się kwotą „736 283”, w dziale 854 dodaje się
kwotę „12 000”, a kwotę „70 000” zastępuje się kwotą
„58 000”, w rozdziale 85412 dodaje się kwotę „12 000”,
a kwotę „70 000” zastępuje się kwotą „58 000”. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 otrzymuje brzmienie, jak załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W załączniku Nr 10 Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Skawina na 2010 Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r., zmienionej
uchwałą Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
24 lutego 2010 r. – Prognoza Długu Publicznego Miasta
i Gminy Skawina na lata 2010 – 2020, wprowadza się
zmiany wynikające z niniejszej uchwały. Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok
2010 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
dr inż. Witold Mazgaj
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/449/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 7 lipca 2010 r.

l.p.

Dział

Nazwa - Treść

1.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

2.

3.

756

758

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- wpływy z dywidend (§ 0740)

Zmniejszenia

Zwiększenia
1 180 000
1 180 000
1 180 000

228 512

228 512
228 512

RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

591 338

b) dochody majątkowe
w tym:
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§
6680)

581 338

10 000
10 000

581 338
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2310)

4 960

POMOC SPOŁECZNA
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 0900)

16 000

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

12 000

OGÓŁEM DOCHODY:

2 020 810

4 960
4 960

16 000
4 000

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
dr inż. Witold Mazgaj
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/449/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 7 lipca 2010 r.
l.p.

Dział

1.

010

Rozdział

01008

2.

600

60078

801
80101

80104

Zmniejszenia

Zwiększenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

60 000

Melioracje wodne
w tym:
a) wydatki bieżące

60 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013

3.

Nazwa - Treść

60 000
200 000

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

1 502 688
322 688
322 688

200 000

1 180 000

200 000

1 180 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

243 472

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące

238 512

b) wydatki majątkowe

223 512

Przedszkola
w tym:

4 960

15 000
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4.

852
85212

85216

5.

900

90001

6.

921
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a) wydatki bieżące

4 960

POMOC SPOŁECZNA

16 000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące

12 000

Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące

4 000

GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA

398 650

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe

398 650

12 000

4 000

398 650

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące

10 000

10 000

10 000

Muzea
w tym:
a) wydatki bieżące

10 000
10 000

OGÓŁEM:

210 000

2 230 810

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
dr inż. Witold Mazgaj
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/449/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 7 lipca 2010 r.
załącznik nr 2.1
l.p.

Dział

1.

010

Rozdział

01008

2.

600
60078

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6 200

66 200

Melioracje wodne
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- dotacje na zdania bieżące

6 200

66 200

6 200

66 200

6 200

60 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

200 000

1 180 000

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych

200 000

1 180 000

200 000

1 180 000

6 200
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z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3.

801
80101

80104

4.

852
85212

200 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

19 960

Szkoły podstawowe
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

15 000

Przedszkola
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 960

POMOC SPOŁECZNA

16 000

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

12 000

15 000
15 000

4 960
4 960

w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
85216

5.

921
92109

92118

1 180 000

12 000
12 000

Zasiłki stałe
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 000
4 000
4 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 000
10 000
10 000

Muzea
w tym:
- dotacje na zadania bieżące
OGÓŁEM:

10 000

10 000
10 000
216 200

1 292 160

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
dr inż. Witold Mazgaj
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/449/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 7 lipca 2010 r.

załącznik nr 2.2
l.p.

Dział

1.

600

Rozdział

60013

2.

801
80101

3.

900
90001

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

322 688

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- budowa zatok autobusowych, chodników w m. Grabie
i Gołuchowice w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 953

322 688

OŚWIATA I WYCHOWANIE

223 512

Szkoły podstawowe
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- rozbudowa SP w Jaśkowicach
- sala gimnastyczna przy SP 2
- sala gimnastyczna przy SP w Krzęcinie

223 512
223 512
42 791
140 721
40 000

GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA

398 650

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego
- kanalizacja sanitarna Krakowska- Rzepnik
- budowa sieci kanalizacji opadowej na oś. Samborek

398 650
398 650
6 469
252 181
140 000

OGÓŁEM:

944 850

322 688

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
dr inż. Witold Mazgaj
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/449/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 7 lipca 2010 r.

załącznik nr 3
Dział

Rozdział

§

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

1
010

2

3

4
Rolnictwo
i łowiectwo
Melioracje wodne

5

01008

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
600
60004

Transport i łączność
Lokalny transport
zbiorowy

Drogi publiczne powiatowe

75020

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe

75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej

Ochotnicze straże
pożarne

3 441 181

41 796
41 796

90 000

10 000

90 000

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
75412

2 750 000

41 796

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
754

6 200
6 200

3 441 181
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

750

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
7

6 191 181
2 750 000
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

60014

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
6
6 200

90 000

10 000
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Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów
publicznych
801
80101

Oświata
i wychowanie
Szkoły podstawowe

1 150 857

Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
80104

10 000

1 150 857
1 150 857

Przedszkola

736 283
100 000

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osobę fizyczną
80110

636 283

Gimnazja

1 000 000
1 000 000

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osobę fizyczną
851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych

85154

62 500
10 000
10 000

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

Izby wytrzeźwień
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

852
85203

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

40 000

40 000
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

85158

1 736 283

40 000

52 500
52 500

10 000
10 000

84 000
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Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

85295
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10 000

Pozostała działalność

84 000
84 000

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
854
85412

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Kolonie i obozy oraz
inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia
młodzieży
Dotacja celowa z budżetu dla
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

900
90002

Gospodarka komunalna i ochrona wód
Gospodarka odpadami

92105

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania
w zakresie kultury

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12 000

58 000

12 000

40 000

18 000

6 003

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu dla
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
92109

58 000

6 003

Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
921

12 000

6 003

4 120 500

129 500

10 500

29 500
29 500

10 500

3 350 000
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Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

92116

Biblioteki
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

92118

Muzea
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

92120

Poz. 2651
3 350 000

650 000
650 000

100 000
100 000

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

100 000

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
926
92605

Kultura fizyczna
i sport
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu

100 000

13 000

487 000
487 000

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu dla
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

487 000

13 000

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
dr inż. Witold Mazgaj
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIV/449/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 7 lipca 2010 r.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
dr inż. Witold Mazgaj
2651

2652
2652

UCHWAŁA NR LIX/637/10
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie: Likwidacji zakładu budżetowego p.n. Gminne przedszkole w Starym Sączu w celu jego przekształcenia
w jednostke budżetową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 12 ust. 1
pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) art. 87
ust. 1 pkt 2 art.88 ust.1 pkt.2 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) art.5
ust.2 pkt.1 art.59 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 1572
z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania
przy przekształcaniu w inną formę organizacyjnoprawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 z póź. zm.) Rada Miejska
w Starym Sączu uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca stawia się w stan likwidacji
w celu przekształcenia w jednostkę budżetową zakład
budżetowy pn. "Gminne Przedszkole w Starym Sączu".
2. Na likwidatora wyznacza się Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu
3. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości,
w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu
środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego
sie w użytkowaniu zakładu budżetowego,
2) zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) sporządzenieu bilansu zamknięcia zakładu budżetowego
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4. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych
określa się na dzień 31 grudnia 2010 roku.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010r. likwiduje się zakład
budżetowy pn. „Gminne Przedszkole w Starym Sączu”
utworzony na mocy uchwały Nr XXXIX/30/97 Rady
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 kwietnia 1997r.
w sprawie utworzenia „Gminnego Przedszkola w Starym Sączu” oraz nadania Statutu, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.
§ 3. O d dnia 01.01.2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pn. "Gminne Przedszkole w Starym Sączu".
§ 4. Mienie likwidowanego zakłądu budżetowego
według stanu na dzień likwidacji przejmuje jednostka
budżetowa, o której mowa w paragrafie 3 uchwały.
§ 5. 1. Należności i zobowiązania likwidowanego
zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji
przejmuje jednostka budżetowa , o której mowa
w paragrafie 3 uchwały.
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek podstawowy budżetu Gminy Stary Sącz.
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§ 7. Jednostka budżetowa pn."Gminne Przedszkole
w Starym Sączu" prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 8. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania jednostki budżetowej określa statut, stanowiący
załącznik do nieniejszej Uchwały.
§ 9. Zobowiązuje się Burmistrza Starego Sącza do
zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola : rodziców uczniów, własnego kuratora oświaty, co najmniej
6 miesięcy przed terminem likwidacji.
§ 10. Z dniem 31.12.2010 r. traci moc Uchwała Nr
XXXIX/30/97 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
3 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia " Gminnego
Przedszkola w Starym Sączu" oraz nadania Statutu.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starym Sączu
mgr Marian Lis

3. Bilans zamknięcia likwidowanego zakąłdu budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej.
§ 6. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego są pracownikami nowo utworzonej jednostki budżetowej zgodnie z art. 231Kodeksu Pracy.

Załącznik
do Uchwały Nr LIX/637/10
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 31 maja 2010 r.
Statut Gminnego Przedszkola w Starym Sączu
Statut Gminnego Przedszkola w Starym Sączu opracowano na podstawie: art. 60 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (T.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 , zmiany z 2004 r. Dz. U. nr 273 poz. 2703,
Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Dz. U. Nr 17 poz. 141, Nr 94
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167
poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Dz. U. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658; oraz
z 2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 216
poz. 1370, Nr 235 poz. 1618 oraz z 2009 r. Dz. U.
Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206 , Nr 56 poz. 458, Nr 56,
poz. 458 )
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o :
1) Przedszkolu należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Starym Sączu.
2) Dzieciach, wychowankach - należy przez to rozumieć
dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola
w Starym Sączu.
3) Rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka.

4) Nauczycielach - należy przez to rozumieć wszystkie
osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych
w Gminnym Przedszkolu w Starym Sączu.
5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną
Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.
6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ
przedstawicielstwa rodziców Gminnego Przedszkola
w Starym Sączu
7) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę
o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
8) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę
– Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku.
9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć
Gminę Stary Sącz
10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy
przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie.
11) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora
Gminnego Przedszkola w Starym Sączu
Rozdział 2
Nazwa i siedziba przedszkola
§ 2. 1. Nazwa przedszkola: Gminne Przedszkole
w Starym Sączu .

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23345 –

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stary Sącz.
3. Siedzibą przedszkola dla czterech oddziałów
jest budynek wolnostojący położony na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu. Dla dwóch oddziałów siedzibą są dwie sale w budynku prywatnego przedszkola „
Pszczółka Maja” przy ulicy Staszica 7 w Starym Sączu.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 3. 1. Przedszkole działa na podstawie orzeczenia
organizacyjnego wydanego przez: Burmistrza Miasta
i Gminy w Starym Sączu NR. OR.O126-II-3/99 z dnia
30.08.1999 r. w sprawie organizacji Gminnego Przedszkola w Starym Sączu, niniejszego statutu i prawa
oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
2. Ustalona nazwa przedszkola używana jest
w pełnym brzmieniu.
§ 4. 1. Przedszkolu może być nadane imię osoby,
osób, instytucji lub organizacji na wniosek rady pedagogicznej.
2. Nadania imienia dokonuje organ prowadzący
przedszkole.
Rozdział 3
Cele i zadania przedszkola
§ 5. 1.
Celem przedszkola jest wspomaganie
i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym
i przyrodniczym.
2.
Przedszkole wspomaga rozwój
i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

dziecka

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie
i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie
gotowości szkolnej.
4. Przedszkole w szczególności:
1) dba o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dzieci,
2) wspiera i doradza rodzinie w wychowaniu dziecka,
3) zapewnia warunki umożliwiające dziecku rozwijanie
poczucia tożsamości narodowej oraz własnej historii
i kultury.
§ 6. 1. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to
obszarami są:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci
do utrzymania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności
fizycznej dzieci;
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6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy
i taniec;
9) wychowanie przez – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez
zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk
atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz
z edukacją matematyczną;
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
1) zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami
wychowawczymi,
dydaktycznymi
i opiekuńczymi
w danej grupie wiekowej,
2) informowanie każdego rodzica o postępach dziecka,
jego zachowaniu, osiągnięciach i trudnościach,
3) gromadzenie informacji o zachowaniu się dzieci
w domu: dominujące zabawy, zainteresowania, hobby, hodowle itp.
4) przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców zakresów wiedzy, uwrażliwiającej
na dziecko, jego potrzeby, możliwości i powinności,
5) organizowanie dla rodziców doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego.
3. Przedszkole będzie, w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych, organizowało pomoc psychologiczno – pedagogiczną i wspieranie rozwoju dzieci,
a w szczególności dzieci niepełnosprawnych, poprzez
gimnastykę korekcyjną, logoterapię oraz inne zajęcia
z zakresu terapii pedagogicznej i psychologicznej.
4. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Celem współpracy jest rozpoznawanie możliwości rozwojowych
dzieci, wspomaganie ich rozwoju i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej oraz udzielanie wsparcia nauczycielom i rodzicom w działaniach wychowawczo – dydaktycznych.
5. Powyższe zadania realizowane są poprzez:
1) organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla
rodziców i nauczycieli.
2) kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka; o poziomie dojrzałości szkolnej;
o możliwości wcześniejszego pójścia dziecka do szkoły; o konieczności odroczenia spełnienia obowiązku
szkolnego.
3) ustalanie przyczyn wolniejszego tempa rozwoju
dziecka, kierunków pracy z tym dzieckiem oraz kierunków pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
§ 7. 1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, mającą na celu poszerzenie
lub modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu
celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki, albo
poprawę skuteczności działania przedszkola uwzględniając
potrzeby środowiska i specyfikę przedszkola.
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2. Działania powyższe będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami
oświatowymi.
3. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić
do zmiany typu przedszkola.
§ 8. 1. Opiekę nad wychowankiem w drodze do
przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice,
lub osoba przez nich uprawniona zapewniająca dziecku
pełne bezpieczeństwo.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu od
momentu przyprowadzenia go przez rodziców do momentu odejścia do domu.
3. W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem
przedszkolnym, zapewnia się dodatkowo opiekę pomocy dydaktycznej i/lub woźnej oddziałowej.
4.
Wychowankowie przedszkola powinni być
ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków za zgodą
i odpowiedzialnością rodziców.
5. Stawkę ubezpieczenia corocznie ustala się
z rodzicami na pierwszym walnym zebraniu rodziców,
na początku roku szkolnego.
6. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne
zabiegi lekarskie bez zgody rodziców oprócz udzielania,
w razie konieczności, pierwszej pomocy.
7. W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków przedszkole natychmiast zawiadamia rodziców
i wzywa pomoc lekarską.
8. W czasie zajęć dodatkowych opiekę i odpowiedzialność za dzieci w nich uczestniczących przejmuje
osoba prowadzące te zajęcia.
9. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek
pieszych i autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział 4
Organy przedszkola
§ 9. 1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
Dyrektor przedszkola
§ 10. 1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
1) zatrudnia, zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe
nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
3) odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu wychowawczo – dydaktycznego,
4) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, p.poż,
HACCP,
5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
2. Dyrektor w szczególności:
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1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
2) ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
3) tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
4) opracowuje, na wniosek rady pedagogicznej, ramowy
rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu,
5) dysponuje środkami finansowymi i ponosi za nie
odpowiedzialność zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę
pracy,
7) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę
pracy,
8) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi
przepisami,
9) wytwarza, przechowuje i odpowiada za całość dokumentacji przedszkola,
10) przyznaje i występuje do odpowiednich organów
o nagrody, i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
11) współdziała z organizacjami związkowymi,
12) administruje zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rada Pedagogiczna
§ 11. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, która:
1) składa się ze wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolu,
2) jest organem opiniodawczym, doradczym i decyzyjnym,
3) działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin,
2. Dyrektor przedszkola jest członkiem rady pedagogicznej i jej przewodniczącym:
1) zwołuje i prowadzi zebrania,
2) realizuje uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji,
3) uchyla wykonanie uchwał podjętych niezgodnie
z prawem,
4) przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
5) odpowiada za dokumentowanie pracy rady,
6) na wniosek rady opracowuje ramowy rozkład dnia
pobytu dzieci w przedszkolu
3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) ustalenie regulaminu działalności rady
2) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
3) zatwierdzanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz finansowania lub dofinansowania wybranych form doskonalenia zgodnie z regulaminem
ustalonym przez organ prowadzący
4) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia dziecka
z listy wychowanków przedszkola
5) podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
6) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian
7) opiniowanie: organizacji pracy przedszkola; planu
finansowego przedszkola; wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; propozycji dyrektora w sprawie przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
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4. Działalność rady pedagogicznej jest dokumentowana, a zebrania są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania określa regulamin działalności rady.
5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem
do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela
z funkcji dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
w przedszkolu.
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strony lub osoby trzecie na piśmie lub słownie, rozstrzygane są przez dyrektora.
5.
W celu rozstrzygnięcia sporu, dyrektor
w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany
jest doprowadzić do spotkania stron, wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć rozstrzygające
decyzje, o których w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie
zainteresowane strony.

6. Organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania
jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni od
otrzymania wniosku.

6. W przypadku niemożliwości załatwienia skargi
przez dyrektora przedszkola sprawę należy przekazać
innemu organowi właściwemu dla istoty konfliktu.

7. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział
w posiedzeniu rady są zobowiązani do nie ujawniania
spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej,
które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców,
nauczycieli i innych pracowników, oraz dobre imię
przedszkola.

Rozdział 5
Organizacja przedszkola

§ 12. 1. Rada Rodziców jest organem społecznym
przedszkola, wybrana na zebraniu ogólnym rodziców,
jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola.
2. Ustala regulamin swojej działalności, który nie
może być sprzeczny z niniejszym statutem i prawem
oświatowym.
3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
4. Wydaje opinie w sprawie:
1) pracy nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola
w celu sporządzenia oceny pracy nauczycieli i oceny
dorobku zawodowego za okres stażu,
2) wdrożenia do realizacji w przedszkolu programów
własnych nauczycieli,
3) planów pracy przedszkola w zakresie działalności
wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
5. W celu wspierania statutowej działalności
przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek rodziców i innych źródeł. Zasady użytkowania
tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
Zasady współdziałania organów przedszkola
§ 13. 1. Dyrektor jest koordynatorem współpracy
poszczególnych organów. Zapewnia on każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji.
2.

Umożliwia bieżącą wymianę informacji po-

przez:
1) zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
2) w trakcie zebrań ogólnych, grupowych i kontaktów
indywidualnych,
3) w trakcie spotkań przedstawicieli organów, zwoływanych w miarę potrzeb.

§ 14. 1. Szczegółową organizację wychowania,
opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa projekt organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora
.
2. Projekt organizacyjny zatwierdza Burmistrz
Starego Sącza.
3. Organizację rozkładu dnia w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na
wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higienicznych i założeń programowych, warunków lokalowych i w miarę możliwości
oczekiwań rodziców.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia przedszkola każdy nauczyciel opracowuje ramowy rozkład
dnia dla swojej grupy, uwzględniając wiek dzieci, ich
potrzeby i zainteresowania.
5. Plan dnia ma charakter otwarty i pozwala nauczycielowi na uwzględnienie propozycji dzieci lub bieżących wymogów organizacyjno –programowych.
§ 15. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok
z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalanej corocznie
przez organ prowadzący przedszkole.
2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi do
10 godzin i nie mniej niż 5 godzin dziennie.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym lub zróżnicowanym wieku od 2,5 do 6 lat. z uwzględnieniem ich
potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, sympatii, a także
stopnia pokrewieństwa.
4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu
wynosi 150.
5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
6. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale
może być niższa niż określona w ust.4 i 5
7. W przedszkolu funkcjonuje łącznie 6 oddziałów
8. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb może
ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego.

3. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dokonując bieżącej wymiany informacji i uzgadniania działań
w celu właściwego realizowania swoich kompetencji.

9. W okresie ferii przy zmniejszonej frekwencji
dzieci dyrektor przedszkola może okresowo, po uzgodnieniu z rodzicami, łączyć funkcjonujące oddziały dzieci.

4. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe pomiędzy organami przedszkola, zgłoszone przez zainteresowane

10. Przedszkole organizuje żywienie dla dzieci
w formie 3 posiłków, tj.: śniadanie, obiad i podwieczo-
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rek. W miarę posiadanych środków finansowych dzieci
mogą otrzymywać dodatkowo II śniadanie lub poobiedni deser.
11. Z żywienia w przedszkolu mogą korzystać
pracownicy według zasad corocznie ustalanych przez
organ prowadzący.
§ 16. 1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
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2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza może być prowadzona na podstawie programu
własnego nauczyciela, zapewniającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opracowanego i dopuszczonego do realizacji w przedszkolu
zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Wybór programów odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych
w przedszkolu określają odrębne przepisy .

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się
w szczególności:

§ 20. 1. Na życzenie i za zgodą rodziców w przedszkolu organizowana jest religia i inne zajęcia dodatkowe.

1) dzienny i tygodniowy czas pracy poszczególnych
oddziałów,
2) kwalifikacje nauczycieli planowanych do zatrudnienia
3) pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru pedagogicznego,
4) wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez organ
prowadzący.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość
i formy organizacyjne uwzględniają w szczególności
potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od
wyboru rodziców, ich możliwości finansowych i możliwości lokalowych przedszkola.

3.
Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza
Burmistrz Starego Sącza.
§ 17. 1. Środki na działalność przedszkola pochodzą z:
1) dotacji organu prowadzącego,
2) opłat wnoszonych przez rodziców, a ustalonych przez
organ prowadzący,
3) darowizn, które są ewidencjonowane i wydatkowane
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wpłata rodziców składa się z dwóch części –
opłaty stałej, zwanej czesnym, i opłaty za żywienie dzieci
liczonej wg ustalonej stawki za każdy dzień pobytu
dziecka w przedszkolu.
3. Dyrektor przedszkola może udzielać rodzicom
zniżek w opłacie stałej, należnej za pobyt dziecka
w przedszkolu. Wysokość zniżki i czas jej trwania każdorazowo dyrektor ustala na podstawie zasad określonych
przez organ prowadzący.
4. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, do dnia
15 każdego miesiąca.
5. Sposób wnoszenia opłat określa dyrektor przedszkola w „karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
§ 18. 1.
Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego pobytu
dziecka w przedszkolu.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .
3. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności
zajęć umuzykalniających , nauki języka obcego , nauki
religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany
do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

3. Specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnia dyrektor przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami
Rozdział 6
Pracownicy przedszkola
§ 21. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych.
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi
odbywa się zgodnie z przepisami karty nauczyciela
i kodeksu pracy, oraz innymi obowiązującymi z tym
zakresie przepisami szczegółowymi.
3. Zasady wynagradzania nauczycieli i innych
pracowników określają odrębne przepisy.
4. Liczbę pracowników przedszkola określa organ
prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora odpowiednio do stopnia organizacyjnego przedszkola
5.
Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor
przedszkola, tryb zatrudniania i zwalniania określają
odrębne przepisy.
6. Podstawowym zadaniem wszystkich zatrudnionych w przedszkolu pracowników jest dbanie
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz prawidłowe
funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej,
utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości, troska
o rozwój przedszkola i swój własny.
7. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do
przestrzegania regulaminu pracy przedszkola.
8. Pracownikami przedszkola są:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

1) nauczyciele
2) woźna oddziałowa
3) kucharz
4) pomoc kucharza
Nauczyciele

§ 19. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wybranego z listy programów dopuszczonych przez ministra edukacji narodowej
do realizacji w przedszkolu publicznym.

§ 22. 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie,
postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
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2. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami
przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez
przedszkole;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć pełni własnego rozwoju,
4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni ludzi różnych narodów, ras i światopoglądów.
§ 23. 1. Do zadań nauczyciela należy:
1)

miesięczne planowanie pracy wychowawczodydaktycznej i opiekuńczej w zakresie nie mniejszym
niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona przez ministra edukacji narodowej.
2) organizowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej
i opiekuńczej odpowiednio do możliwości i potrzeb
wychowanków,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
4) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych w sposób ustalony przez siebie, akceptowany przez dyrektora przedszkola i zapewniający ciągłość procesu
wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
5) planowanie i organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
6) planowanie i organizowanie współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki,
7) systematyczne doskonalenie się zawodowe, rozważne
i racjonalne stosowanie zdobywanej wiedzy w organizacji procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego.
8) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
§ 24. 1. Nauczyciel odpowiada za:

1) życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
dzieci,
2) jakość swojej pracy
3) kierowanie się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie,
a także szanowanie godności osobistej dziecka,
4) udzielanie rodzicom rzetelnej informacji dotyczącej
dziecka, jego zachowania i rozwoju,
5) codzienne przygotowywanie się do pracy z dziećmi,
6) rzetelne wykonywanie zadań wynikających z indywidualnego przydziału czynności,
7) rzetelność, wartość merytoryczną i estetykę obowiązującej dokumentacji procesu wychowawczo - dydaktycznego w grupie,
8) dobre imię przedszkola
§ 25. 1. Nauczyciel ma prawo do:
1)

decydowania w sprawie doboru form, metod
i środków dydaktycznych do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,

Poz. 2652

2) tworzenia własnych programów wychowania i nauczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
3) korzystania w swojej pracy z pomocy dyrektora, rady
pedagogicznej, a także z pomocy metodycznej i merytorycznej wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych,
4) wnioskowania w sprawach usprawniania statutowej
działalności przedszkola i poprawy warunków funkcjonowania dzieci w przedszkolu.
5) ochrony przysługującej pracownikom służby cywilnej.
§ 26. 1. Współdziałanie z rodzicami, o którym mowa w § 5 ust. 2, odbywa się poprzez takie formy, jak:
1) kontakty indywidualne rodziców i nauczycieli,
2) przekazywanie pisemnej informacji o postępach
w rozwoju dzieci, w formie i częstotliwości ustalanej
corocznie przez radę pedagogiczną i dyrektora przedszkola,
3) zebrania grupowe z rodzicami 1 raz na kwartał,
4) walne zebrania z rodzicami organizowane przez dyrektora przedszkola,
5) zajęcia pokazowe i otwarte dla rodziców,
6) uroczystości przedszkolno – rodzinne,
7) wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne z udziałem rodziców,
8) pedagogizację rodziców z udziałem specjalistów,
9) organizowanie dla rodziców konsultacji ze specjalistami na terenie przedszkola,
10) kierowanie dzieci do poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych odpowiednio do potrzeb rozwojowych dzieci.
Woźna oddziałowa
§ 27. 1. Dba o zdrowie i życie dzieci,
2. Dba o czystość dzieci,
3. Pomaga w pracy z dziećmi w sytuacjach tego
wymagających,
4. Sprząta i jest odpowiedzialna za czystość pomieszczeń danej grupy,
5. Systematycznie zamiata, odkurza salę, ściera
kurz ze sprzętów , zabawek, pomocy dydaktycznych,
parapetów i innych nawierzchni,
6. Codziennie rano odkurza dywan, przy nieobecnych dzieciach,
7. Myje umywalki, sedesy wraz z płytkami przy
użyciu odpowiednich środków,
8. Zmywa , pastuje, froteruje parkiet, wykładzinę(zgodnie z odrębnymi przepisami). Sprząta pralnię po
praniu.
9. Przynosi i rozdaje posilki z uwzględnieniem
norm , higieny i estetyki,
10.
wygląd,

Dba o swoją czystość, higienę i estetyczny

11. Podaje dzieciom napoje w ciągu dnia (zmywa
kubki po użyciu),
12. Pomaga w karmieniu dzieci słabojedzących,
13.
Pierze i jest odpowiedzialna za ręczniki
w grupie (czystość, ilość),
14. Pierze i jest odpowiedzialna za obrusy, firanki
i zasłony (czystość, ilość),
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Dba o kwiaty w podległych jej pomieszcze-

niach,
16. Pomaga nauczycielom w organizowaniu zajęć, chodzi na spacery i wycieczki min pomaga dzieciom
w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami
i wyjściem na dwór, pomaga dzieciom przy myciu,
17. Utrzymuje w czystości oraz odpowiada za
ilość i jakość powierzonego jej sprzętu i zabawek danej
grupy,
18. Przechowuje przybory do sprzątania w miejscach do tego wyznaczonych,
19.
Natychmiast zgłasza wszelkie zagrożenia
i uszkodzenia sprzętu,
20. Dba o powierzone jej opiece zwierzęta,
21. W pełni odpowiada za prawidłową obsługę
sprzętu elektrycznego i gazowego – stosuje się do przepisów BHP ,
22. Jest odpowiedzialna materialnie za powierzony jej sprzęt, odzież i rzeczy znajdujące się
w pomieszczeniach przydzielonych jej do sprzątania,
odpowiednio zabezpiecza przed dziećmi środki czystości, oszczędnie nimi gospodaruje,
23. Nie udziela rodzicom informacji o dzieciach
(jest to zadanie nauczycielek),
24. Dba o ogród przedszkolny oraz teren przylegający do przedszkola,
25. Przestrzega dyscypliny pracy, przepisów BHP,
P.POŻ, HACCP i tajemnicy służbowej,
26. Wykonuje inne zalecenia i czynności wynikające z potrzeb a zlecane przez dyrektora,
27. Zastępuje woźną w drugiej grupie w razie jej
nieobecności
Kucharz
§ 28. 1. Dba o zdrowe , urozmaicone posiłki i dostosowane do potrzeb dzieci,
2. Prawidłowo organizuje pracę w kuchni ,
3. Przyrządza posiłki:
1) zgodnie z normami i zasadami żywienia;
2) z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnohigienicznych;
3) dobrych smakowo, estetycznie podanych;
4) w odpowiednich ilościach (aby mogły być w całości
konsumowane);
5) w odpowiednich godzinach
4. Porcjuje i podaje posiłki,
5. Przestrzega czasu gotowania posiłków, aby nie
straciły na wartości,
6. Systematycznie zbiera od nauczycielek opinie
o przyrządzonych posiłkach oraz informacje o tym jak
dzieci je spożywają,
7. Pobiera próbki prokuratorskie, odpowiada za
ich właściwy stan przechowania (48 godzin w lodówce),
8. Jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę
sprzętu mechanicznego, gazowego i elektrycznego
zgodnie z przepisami BHP,
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9. Jest odpowiedzialny za prawidłowe wyeksponowanie instrukcji obsługi urządzeń wykorzystywanych
w pracy,
10. Myje naczynia wg instrukcji oraz je wyparza,
11. Odpowiada za wzorową czystość:
1) pomieszczeń kuchennych;
2) naczyń, sztućców, ścierek;
3) odzieży ochronnej;
4) osobistą personelu
12. Dysponuje produktami z magazynu żywnościowego i materialnie odpowiada za jego stan i porządek,
13. Przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdza okna, drzwi, urządzenia gazowe i elektryczne,
14. Natychmiast zgłasza dyrektorowi powstałe
usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla zdrowie i życia,
15. Jest zobowiązana do przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów PPOŻ. , BHP, tajemnicy służbowej,
16. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora,
17. Odpowiada za właściwą gospodarkę produktami żywnościowymi,
18. Odpowiada materialnie za sprzęt i urządzenia
kuchni,
19. Jest odpowiedzialny za praktyczne wdrażanie
zasad systemu HACCP
Pomoc kuchenna
§ 29. 1. Dba o zdrowie i urozmaicone posiłki oraz
dostosowuje je do potrzeb dzieci,
2. Przyrządza posiłki:
1) zgodnie z normami i zasadami żywienia;
2) z zachowaniem wszystkich zasad sanitarno - higienicznych;
3) dobrych smakowo, estetycznie podanych;
4) w odpowiednich ilościach (aby mogły być w całości
konsumowane);
5) w odpowiednich godzinach
3. Porcjuje i podaje posiłki,
4. Przestrzega czasu gotowania posiłków, aby nie
straciły na wartości,
5. Jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę
sprzętu mechanicznego, gazowego i elektrycznego
zgodnie z przepisami BHP,
6. Jest odpowiedzialny za prawidłowe wyeksponowanie instrukcji obsługi urządzeń wykorzystywanych
w pracy,
7. Myje naczynia wg instrukcji oraz je wyparza,
8. Odpowiada za wzorową czystość:
1) pomieszczeń kuchennych;
2) naczyń, sztućców, ścierek;
3) odzieży ochronnej;
9. Zastępuje kucharza w przypadku jego nieobecności,
10. Przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdza okna, drzwi, urządzenia gazowe i elektryczne,
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11. Natychmiast zgłasza dyrektorowi powstałe
usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia;
12. Jest zobowiązana do przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów PPOŻ.,BHP, tajemnicy służbowej,
13. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora,
14. Odpowiada za właściwą gospodarkę produktami żywnościowymi,
15. Odpowiada materialnie za sprzęt i urządzenia
kuchni,
16. Jest odpowiedzialna za praktyczne wdrażanie
zasad systemu HAC
Rozdział 7
Rekrutacja dzieci do przedszkola
§ 30. 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się cały
rok szkolny w zależności od potrzeb, a szczególnie
w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Podstawą do przyjęcia dziecka jest złożenie „karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
2. Do przedszkola są przyjmowane wszystkie
dzieci od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko do przedszkola,
które ukończyło 2,5 roku.
3. Przyjmowanie dzieci odbywa się w oparciu
o zasadę pełnej dostępności.
4. Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 6-letnim bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola
lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom
spełnienie obowiązku rocznego obowiązku przedszkolnego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna
środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) ukończyły 6 lat - odbywające roczne przygotowanie
przedszkolne,
2) matek lub ojców samotnie je wychowujących,
3) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych
przepisów,
4) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
5) rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola,
6) dzieci rodziców pracujących,
7) dzieci absolwentów przedszkola
6. Jeżeli liczba zgłoszeń dzieci do przedszkola
przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora przedszkola.
7. W skład komisji społecznej wchodzą przedstawiciele: rady rodziców, rady pedagogicznej. Przewodniczącym społecznej komisji jest dyrektor przedszkola.
Decyzje społecznej komisji są protokołowane. Komisja
bierze pod uwagę informacje podane w ust. 5, datę
złożenia karty dziecka do przedszkola oraz inne informacje, znaczące dla sytuacji dziecka.
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8. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola tworzy się ponumerowaną listę dzieci oczekujących, które mogą być przyjęte, gdy zwolni się miejsce
bez powoływania komisji.
9. Zasady funkcjonowania Komisji rekrutacyjnej
określa regulamin ustalony przez dyrektora przedszkola
po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
10. W sytuacji, gdy liczba dzieci nie przekracza
liczby miejsc lub przekracza nieznacznie o przyjęciu
dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
11. Grupa integracyjna może liczyć nie więcej niż
20 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
12. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do
przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i zaświadczeniu od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia dziecka. W takich przypadkach dzieci mogą być starsze niż 6 letnie.
13. Od decyzji społecznej komisji kwalifikacyjnej
przysługuje rodzicom prawo do odwołania się do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zaświadczenia.
14. Liczba dzieci przyjętych do przedszkola powinna być zgodna z projektem organizacyjnym
i obowiązującymi przepisami .
15. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do
przedszkola obowiązani są złożyć w terminie u dyrektora
prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka i inne
dokumenty określone przez dyrektora przedszkola.
Rozdział 8
Wychowankowie przedszkola
§ 31. 1. W celu zapewnia dzieciom bezpieczeństwa,
w czasie przebywania w przedszkolu, ustala się ogólne
zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników przedszkola:
1) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa,
2) odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek
przedszkola- na spacer, wycieczkę, do ogrodu oraz
przed i po powrocie do przedszkola,
3) natychmiastowe reagowanie na osoby postronne
przebywające na terenie przedszkola, zwrócenie się
o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby
zawiadomienie dyrektora przedszkola,
4) osoba postronna nie powinna być pozostawiona
sama na terenie przedszkola bez nadzoru personelu
przedszkola
2. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki
nauczyciela – w sytuacji koniecznej należy zapewnić
odpowiednie zastępstwo,
3. Zabrania się wychodzenia z dziećmi poza budynek przedszkola (spacery, wycieczki, zabawy na ogrodzie) pod opieka samej nauczycielki lecz odpowiednio
do ustaleń w § 8 ust. 3
4. Powyższe ustalenia obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu – w równym stopniu
zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy.
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§ 32. 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego poprzez respektowanie podmiotowości wychowanka z poszanowaniem
jego własnej odrębności i godności,
2) swobody do wyrażania własnej osobowości,
3) ma prawo do własności, tajemnicy, bycia sobą, niewiedzy, szacunku, niepowodzeń i łez, do upadków i do
radości,
4) dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą
i zgorszeniem
2. Przedszkole w swoich działaniach respektuje
i gwarantuje dzieciom prawa zawarte w „Konwencji
o prawach dziecka”
§ 33. 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory,
2) podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
3) przestrzegać zasad higieny osobistej,
2. Dziecko 6 letnie ma obowiązek realizować
roczne przygotowanie przedszkolne. Niespełnienie powyższego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Zwolnienie z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego następuje w przypadku wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Szanować środowisko przyrodnicze i wszystko
co z tym jest związane
§ 34. 1. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci
w wieku 3- 7 lat, w przypadku odroczenia dzieci od obowiązku przedszkolnego do 8 lat, w przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego do końca roku
szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat.
2. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego
wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły po zasięgnięciu opinii poradni
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
5. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest:
1) zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
w przedszkolu,
2) prowadzić rejestr dzieci 6 letnich i rejestr zaświadczeń
wydawanych rodzicom tych dzieci
3) kontrolować systematyczność uczęszczania 6 latka na
zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, nie krócej niż
5 godzin dziennie
6. Rodzice dziecka , o którym mowa w pkt.3
są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola , a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
7. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci
niepełnosprawne, pod warunkiem przedstawienia przez
rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno - pedagogicznej.
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§ 35. 1. W przedszkolu nie wolno stosować kar cielesnych, ani żadnych metod zastraszania wobec wychowanków.
2. Rodzice dzieci w każdej sprawie mają prawo interweniować u nauczycielki, dyrektora przedszkola lub
osoby prowadzącej
3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez
nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych przedszkola rodzice mogą składać, w formie pisemnej, skargę
lub zażalenie do dyrektora przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do osoby prowadzącej
przedszkole, w zależności od istoty sprawy.
4. Sposób załatwiania skarg, wniosków i zażaleń
określa „Kodeks postępowania administracyjnego”.
5. Przedszkole prowadzi rejestr skarg i zażaleń .
§ 36. 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku:
1) zalegania lub nieterminowego regulowania przez
rodziców opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez
okres 2 kolejnych miesięcy,
2) szczególnie destrukcyjnego wpływu swoim zachowaniem na innych wychowanków lub na funkcjonowanie
całej grupy.
3) stwierdzenia przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną braku postępów w rozwoju dziecka niepełnosprawnego powyżej 8 roku życia i konieczności
skierowania go do kształcenia specjalnego
4) nieprzestrzegania przez rodziców obowiązków wynikających z niniejszego statutu
2. Ustęp 1 pkt 1 i 2 nie dotyczy dzieci 6 letnich
i starszych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
Rozdział 9
Prawa i obowiązki rodziców
§ 37. 1. Rodzice wychowanków przedszkola mają
prawo do:
1) systematycznego uzyskiwania rzetelnej informacji
o rozwoju swojego dziecka;
2) pełnej znajomości i akceptacji tego co w przedszkolu
się
dzieje
(znajomość
działań
wynikających
z programów pracy przedszkola);
3) udziału lub obserwacji zajęć prowadzonych z dziećmi;
4) udziału w uroczystościach organizowanych przez
przedszkole,
5) wyrażaniu i przekazywaniu wniosków i opinii dotyczących pracy przedszkola do dyrektora, organowi
prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny,
6) utajnienia informacji o dziecku przekazanych nauczycielom i/lub dyrektorowi przedszkola
2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego
i czystego,
2) podania do wiadomości przedszkola pełnej informacji
o możliwościach i sposobach kontaktowania się
z rodzicami w sprawach dziecka
3) zgłaszania nauczycielce odpowiedzialnej za daną
grupę dzieci wątpliwości związanych z aktualnym samopoczuciem dziecka,
4) stosowania się do przepisów statutu przedszkola,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23353 –

Poz. 2652,2653,2654

5) regularnego i terminowego wnoszenia opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu,
6) uczestniczyć w formach współpracy przedszkola
z rodzicami;
7) wyrażać swoją opinię o pracy przedszkola;

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez
wszystkich zainteresowanych ustala się zasady udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola. Statut
jest dostępny w kancelarii dyrektora w godzinach jego
pracy.

3. W przypadku zalegania rodziców z opłatą za
przedszkole, dyrektor po doręczeniu upomnienia kieruje
zobowiązanie do ściągnięcia przymusowego w trybie
egzekucji administracyjnej.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi
rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
5.
Obowiązkiem rodziców jest informowanie
przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne poinformowanie o chorobach zakaźnych
i zatruciach pokarmowych;
§ 38. Rodzice za szczególne zaangażowanie we
wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać list pochwalny dyrektora, rady pedagogicznej i organu prowadzącego przedszkole.

4. Przedszkole jest jednostka budżetową. Zasady gospodarowania finansami i materiałami przedszkola określają przepisy dotyczące jednostek budżetowych
5. Likwidacji przedszkola dokonuje organ prowadzący na zasadach i zgodnie z procedurą ustaloną odrębnymi przepisami.
6. Zmian w statucie przedszkola może dokonywać
rada pedagogiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 40. 1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. Uchwała Nr LIX/637/10 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 31 maja 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starym Sączu:
mgr Marian Lis

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 39. 1.
Statut obowiązuje w równym stopniu
wszystkich nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi
i administracji.
2652

2653
2653

UCHWAŁA NR LIX/639/10
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie : Zmiany Uchwały Nr XL/452/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 05 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) w związku
z art. 90m Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t.j Dz.U.2004r. Nr 156, poz.2572, z późn. zm.)
Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XL/452/05 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie :
upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo
Administracyjnej w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
wprowadza się następujące zmiany w § 1 wyrazy:
„- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów , w tym wydawanie decyzji administracyjnych”
skreśla się.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starym Sączu:
mgr Marian Lis

2653
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UCHWAŁA NR XLII/641/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
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(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok
o kwotę 50.752 zł w działach:
700- Gospodarka mieszkaniowa- 3.355 zł,
750-Administracja publiczna – 710 zł,
801- Oświata i wychowanie-16.687 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 30.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2010 rok
o kwotę 364.000 zł w dziale:
926- Kultura fizyczna i sport – 364.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok
o kwotę 54.102 zł w działach:
700- Gospodarka mieszkaniowa – 3.355 zł,
750- Administracja publiczna – 4.060 zł,
801- Oświata i wychowanie – 46.687 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1., do niniejszej uchwały.
4) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok
o kwotę 364.000 zł w dziale
926- Kultura fizyczna i sport – 364.000 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2, 2.2., do niniejszej uchwały.
5) Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami
zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1., 2.2. do niniejszej
uchwały.
6) Zwiększa się określony w uchwale budżetowej deficyt
budżetu Gminy Wieliczka na 2010 rok o kwotę
3.350 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7) Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę
3.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
8) Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2010,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9) Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka
na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 17.12.2009r., zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 3/2010
z dnia 15.01.2010r., Uchwałą Nr XXXVII/559/2010 Rady
Miejskiej w Wieliczce z dnia 11.02.2010r., Zarządzeniami
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 19/2010 z dnia
15.02.2010r., Nr 26/2010 z dnia 24.02.2010r., Nr 43/2010
z dnia 16.03.2010r., Uchwałą Nr XXXVIII/571/2010 Rady
Miejskiej w Wieliczce z dnia 26.03.2010r., Zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 49/2010 z dnia
31.03.2010r., Uchwałą Nr XXXIX/595/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23.04.2010r. Zarządzeniami
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 57/2010 z dnia
30.04.2010r.,
Nr
61/2010
z dnia
05.05.2010r.,
Nr 66/A/2010 z dnia 14.05.2010r., Nr 71/2010 z dnia
19.05.2010r., Uchwałą Nr XL/607/2010 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 25.05.2010r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 85/2010 z dnia
26.05.2010r.,
Nr
101/2010
z dnia
08.06.2010r.,
Nr 105/2010 z dnia 11.06.2010r.,Uchwałą Nr XLI/624/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16.06.2010r., Zarządze-
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niami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 115/2010
z dnia 17.06.2010r., Nr 123/2010 z dnia 28.06.2010r.,
Nr 127/2010 z dnia 05.07.2010r., Nr 132/2010 z dnia
09.07.2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) W załączniku nr 2.1. do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.1.do niniejszej
uchwały.
4) W załączniku nr 2.2. do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.2. do niniejszej
uchwały.
5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok
2010 o kwotę 50.752 zł, z czego:
-różne dochody ( z tytułu odszkodowania, dotyczy szkody w budynku przy ul. Krakowskiej 35) 3.355 zł,
-różne dochody (z tytułu odszkodowania, dotyczy szkody przy budynku wielofunkcyjnym w Koźmicach Wielkich) 710 zł,
-z najmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Węgrzcach
Wielkich 2.925 zł,
-wpłaty rodziców za dowóz uczniów Szkoły
wej w Grajowie na basen 13.459 zł,

Podstawo-

-różne dochody (za złomowanie urządzeń ogrodniczych
Przedszkola w Strumianach) 303 zł,
-dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania Fryderyk Chopin – w hołdzie narodowi i sztuce” 30.000 zł.
Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2010
o kwotę 364.000 zł z czego:dotacje celowe z budżetu
województwa w kwocie 44.000 zł oraz dotacje celowe
z WFOŚiGW w kwocie 320.000 zł na modernizację boisk
sportowych w Golkowicach i Koźmicach Wielkich
w ramach programu „Orlik Plus”.
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2010
o kwotę 54.102 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 62.440 zł, przeznaczając na wydatkibieżące 141.058 zł, z czego na:
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-remont mieszkania w budynku przy ul. Krakowskiej 35 3.355 zł,

-realizację zadania „ Fryderyk Chopin –
w hołdzie narodowi i sztuce” 30.000 zł.

-zakup wyposażenia dla potrzeb administracji
UMiG 2.650 zł,

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 55.484 zł
na zadaniupn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw i osiedli”, zachodzi konieczność
dofinansowania zadania.

-promocję Miasta
i Gminy oraz Programu Rewitalizacji poprzez wywieszen
ie baneru na budynku DH „Kinga” 38.950 zł,
-naprawę słupków ulicznych przy budynku
cyjnym w Koźmicach Wielkich 710 zł,

wielofunk-

-wydatki sołectwa Sułków 400 zł,
-zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej
w Grajowie 13.459 zł oraz dla Szkoły Podstawowej
w Mietniowie 306 zł,
-wykonanie remontu
w Wieliczce 32.000 zł,

w Szkole Podstawowej nr

3

-zakup materiałów do remontu Gimnazjum w Dobranowicach 12.000 zł,
-zakup materiałów i środków czystości na
Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich 2.925 zł,

potrzeby

-zakup usług remontowych dla Przedszkola w Strumianach 303 zł,
-dotacje dla przedszkoli gmin do których
dzieci z Gminy Wieliczka 4.000 zł,

uczęszczają

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne
o kwotę 499.484zł na zadaniach:
-Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi powiatowej
nr 2034 K (Rożnowa – Siercza) w miejscowości Siercza –
Gmina Wieliczka – w części realizowanej przez Gminę
Wieliczka (przesiedlenie mieszkańców z rejonu osuwiska
i zapewnienie mieszkań zastępczych) 55.484 zł, wynegocjowano niższą cenę zakupu mieszkań dla mieszkańców
z rejonu osuwiska,
- Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach Wielkich w ramach programu „Orlik Plus” 222.000 zł,
-Modernizacja boiska sportowego w Golkowicach
w ramach programu „Orlik Plus” 222.000 zł,
Zadania nie będą realizowane w roku 2010.
Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale
zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.Zmiany w wykazie zadań budżetowych wynikające z niniejszej uchwały

I
Nazwa zadania

Nr
zadania

ilość
etatów

Wydatki
zwiększenie

Wydatki
zmniejszenie

Wydział Administracji i Kadr
Wydatki pośrednie – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka

POS/UGM

2 650,00

Wydział Edukacji
Nadzór nad działalnością placówek oświatowych

WE/01

1,04

4 000,00

Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez
inne podmioty niż Gmina Wieliczka

WE/07

0,66

4 000,00

KTS/05

1,00

38 950,00

ZP/05

1,00

Zlecanie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów
i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw
i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów

ZBK/04

1,38

1 110,00

Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach
użytkowych

ZBK/06

0,45

3 355,00

Wydział Kultury, Turystyki i Sportu
Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka

Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Realizacja projektów w zakresie integracji społecznej osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

2 650,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
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Prowadzenie remontów i usuwanie awarii w placówkach
oświatowych
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ZBK/07

0,91

44 000,00

II
Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały

Nr zadania

Nazwa zadania

Wydatki zwiększenie

Szkoła Podstawowa w Grajowie
01/SPI
Nauczanie i wychowanie

13 459,00

Szkoła Podstawowa w Mietniowie
02/SPL
Prowadzenie świetlicy
P1/SPL
Utrzymanie administracji

306,00

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce
01/SMU
Nauczanie i wychowanie

30 000,00

Przedszkole Samorządowe w Strumianach
P2/P7
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

303,00

Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
P2/G3
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

2 925,00

Wydatki zmniejszenie

306,00

III
Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych
Gospodarka mieszkaniowa
Nr zadania: WI/146
Nazwa zadania:

Zakres rzeczowy do
wykonania w 2010r.:
Finansowanie w roku
2010:
Jednostka koordynująca:

Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 2034 K (Rożnowa – Siercza)
w miejscowości Siercza – Gmina Wieliczka – w części realizowanej przez Gminę Wieliczka
(przesiedlenie mieszkańców z rejonu osuwiska i zapewnienie mieszkań zastępczych)
Zakup 6 mieszkań dla osób przesiedlonych z terenu osuwiska.
1.645.306 zł
UMiG/WI

Kultura fizyczna
i sport
Nr zadania: WI/145
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do
wykonania w 2010r.:
Finansowanie w roku
2010:
Jednostka koordynująca:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw i osiedli
Roboty budowlane.
155.484 zł
UMiG/WI
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/641/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 17.12.2009r. – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:
Dział
1
700

750

801

921

926

Nazwa- Treść
2

Zwiększenie
3

Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)

Zmniejszenie
4

3 355,00
3 355,00

Administracja publiczna
w tym:
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)

710,00
710,00

Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)

16 687,00
2 925,00

- wpływy z usług (§ 0830)

13 459,00

- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)

303,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym dochody bieżące:
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

30 000,00
30 000,00

Kultura fizyczna i sport
w tym dochody majątkowe:
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)

364 000,00

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300)

44 000,00

Razem:
w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

320 000,00

50 752,00

364 000,00

50 752,00
364 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/641/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 17.12.2009r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:
Dział
1

Rozdział
2

700
70001

70078

750
75023

75075

75095

801
80101

80104

80110

80132

852
85295

854
85401

Nazwa
3
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
w tym:
a) wydatki bieżące

Zwiększenie
4

Zmniejszenie
5

3 355,00
3 355,00

55 484,00

3 355,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące

55 484,00
55 484,00
42 710,00
2 650,00
2 650,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące

38 950,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

1 110,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące

94 993,00
45 765,00

Przedszkola
w tym:
b) wydatki bieżące

4 303,00

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące

14 925,00

Szkoły artystyczne
w tym:
a) wydatki bieżące

30 000,00

38 950,00

1 110,00

45 765,00

4 303,00

14 925,00

30 000,00

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

2 650,00
2 650,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące

4 306,00
306,00

2 650,00

306,00
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Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
w tym:
a) wydatki bieżące

4 000,00

4 000,00

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe

55 484,00

444 000,00
444 000,00

Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe

55 484,00

Razem:
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

196 542,00

506 440,00

141 058,00
55 484,00

6 956,00
499 484,00

444 000,00

55 484,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XLII/641/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

W załączniku Nr 2.1. do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 17.12.2009 r.- Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Wieliczka na rok wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

700
70001

750
75023

75075

75095

801
80101

80104

80110

Nazwa – Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Zwiększenie
3 355,00
3 355,00
3 355,00
3 355,00

42 710,00
2 650,00
2 650,00
2 650,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

38 950,00

Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 110,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

94 993,00
45 765,00

Przedszkola
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

4 303,00

Gimnazja
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

14 925,00

38 950,00
38 950,00

1 110,00
1 110,00

45 765,00
45 765,00

303,00
303,00
4 000,00

14 925,00

Zmniejszenie
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(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

14 925,00

Szkoły artystyczne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30 000,00
30 000,00
30 000,00

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 650,00
2 650,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 306,00
306,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

2 650,00
2 650,00

306,00
306,00
4 000,00

4 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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Załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr XLII/641/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

W załączniku nr 2.2. do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 17.12.2009 r.- Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:
Dział
1

Rozdział
2

700
70078

926
92601

Nazwa – Treść
3

Zwiększenie
4

Gospodarka mieszkaniowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
zakup inwestycyjny
- Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr
2034 K (Rożnowa – Siercza) w miejscowości Siercza –
Gmina Wieliczka – w części realizowanej przez Gminę
Wieliczka (przesiedlenie mieszkańców z rejonu osuwiska
i zapewnienie mieszkań zastępczych)
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
inwestycje
- Modernizacja boiska sportowego w Golkowicach
w ramach programu „Orlik Plus”

55 484,00
55 484,00

55 484,00

55 484,00

444 000,00
444 000,00

222 000,00

- Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach Wielkich
w ramach programu „Orlik Plus”
92695

Zmniejszenie
5

222 000,00

Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie
sołectw i osiedli

55 484,00

Razem:

55 484,00

55 484,00

499 484,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/641/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 17.12.2009r. – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:
Lp.

Nazwa

1.
1.
2.
3.
4.

2.
Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Wynik - Deficyt (1-2)
Przychody budżetu
z tego:
- wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

Plan przed
zmianami
3.
157 109 436,13
182 396 511,81
-25 287 075,68
30 161 339,68

Zwiększenie

Zmniejszenie

4.
50 752,00
196 542,00
-145 790,00
3 350,00

5
364 000,00
506 440,00
142 440,00
0,00

Plan po
zmianach
6.
156 796 188,13
182 086 613,81
-25 290 425,68
30 164 689,68

3 800 622,68

3 350,00

0,00

3 803 972,68

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/641/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

W załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia
17.12.2009r.- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2010
wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

Nazwa

80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola

801

Rodzaj dotacji z budżetu

dotacje celowe ( bieżące )
realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
854
85406

Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne

dla jednostek sektora
finansów publicznych
Zwiększenie Zmniejszenie
4 000,00
4 000,00
4 000,00

4 000,00
4 000,00

dotacje celowe ( bieżące )
realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.

4 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/641/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/516/2009
XXXV/516
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009 r. - Prognoza długu
publicznego Gminy Wieliczka na lata 2009 - 2031 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23366 –

Poz. 2654

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23367 –

Poz. 2654

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23368 –

Poz. 2654

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/641/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 17.12.2009r. - Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2010
wprowadza się zmiany:
Dział
1

Rozdział
2

Nazwa
3

Zwiększenie
4

SOŁECTWO SUŁKÓW
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

400,00
400,00
400,00
400,00

SOŁECTWO KOŹMICE WIELKIE
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

710,00
710,00
710,00
710,00

OSIEDLE ZDROJOWE
750
75075

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 950,00
2 950,00
2 950,00
2 950,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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2655
2655

UCHWAŁA NR XLII/669/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Wieliczka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z związku
z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159,

poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się stałe obwody głosowania na terenie
Gminy Wieliczka oraz ustala ich granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku
do Uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23370 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała Nr LVI/465/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Wieliczka.
2) Uchwała Nr XXXIX/606/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej utworzenia obwodów głosowania
na terenie Gminy Wieliczka.

Poz. 2655

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Wieliczce oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Wieliczka.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
Załącznik
do Uchwały Nr XLII/669/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 16 lipca 2010 r.

Numer obwodu
głosowania

1

2

3

4

5

Granice obwodu głosowania
Miasto Wieliczka - osiedle „Ogrodowe”
ul. Fryderyka Chopina, ul. Dobczycka, ul. Do Świdówki, ul.
Gdowska, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Górnicza, ul. Stanisława Jagielskiego, ul. Lednicka, ul. Stanisława Lema, ul. Władysława Łokietka, ul. Mietniowska, ul. Miodowa, ul. Nowa, ul.
Juliana Ordona, ul. Polna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Solarskiego, ul. Józefa Sowińskiego, ul. F. Surówki-Brzegowskiego,
ul. Świętego Sebastiana, ul. Włodzimierza Tetmajera, ul. Wierzynka, ul. Piotra Wysockiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego,
ul. Złota, ul. Mikołaja Zyblikiewicza, ul. Stefana Żółkiewskiego
Miasto Wieliczka - osiedle „Sienkiewicza - Asnyka - W. Pola” część zachodnia
os. Asnyka, ul. Alfonsa Długosza, ul. Mierżączka, ul. Mieszczańska, os. Henryka Sienkiewicza
Miasto Wieliczka - osiedle „Sienkiewicza - Asnyka - W. Pola” część wschodnia
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - nieparzyste od 95 do końca,
ul. Wincentego Pola, ul. Asnyka
Miasto Wieliczka - osiedle „Lekarka”
ul. Armii Krajowej, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Braci B. i W.
Kordulów, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Czarnochowska - nieparzyste, ul. Graniczna, ul. Grottgera, ul. Grunwaldzka, ul.
Gwarków, ul. Jagiellońska, ul. Jodłowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Tadeusza Korpala, ul. Mała,
ul. Niecała, ul. Na Stoku, ul. Niepołomska, ul. Osiedlowa, ul.
Piękna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - bez nieparzystych
od nr 95 do końca, ul. Politechniczna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Poprzeczna, ul. Prasołów, ul. Tadeusza Rejtana,
ul. Skarbnika, ul. Piotra Skargi, ul. Spokojna, ul. Świerkowa, ul.
Urocza, ul. Warzycka, ul. Wierzbowa, ul. Willowa,
ul. Zajazdowa, ul. Zakole, ul. Zaułek, ul. Zielna
Miasto Wieliczka - osiedle „Zadory”
ul. Bogucka -nieparzyste od nr 1 do nr 15 i parzyste od nr 2 do
nr 20, ul. Czarnochowska - parzyste, ul. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Józefa Kraszewskiego, ul.
Łąkowa - nieparzyste od nr 1 do nr 23 i parzyste do nr 2, ul.
Gabriela Narutowicza, ul. Orzechowa, ul. Bolesława Prusa, ul.
Reformacka - od nr 1 do nr 26 i od nr 41 do końca, ul. Henryka
Siemiradzkiego, ul. Szkolna, ul. Widok, ul. Wygoda – nieparzyste od nr 1 do nr 13 i parzyste od nr 2 do nr 24

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Samorządowe Przedszkole
Nr 2 w Wieliczce,
ul. Asnyka 40

Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Wieliczce,
os. Sienkiewicza 14
Samorządowe Przedszkole
nr 5 w Wieliczce,
ul. Wincentego Pola 23
Gimnazjum w Wieliczce,
ul. Piłsudskiego 20

Liceum Ogólnokształcące
w Wieliczce,
ul. Piłsudskiego 18

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383
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10

Miasto Wieliczka - osiedle „Śródmieście”
ul. Franciszka Aywasa, ul. Stefana Batorego, ul. Bednarka,
os. Boża Wola, ul. Boża Wola, ul. Brata Alojzego Kosiby, ul.
Księdza Zygmunta Goliana, Aleja im. Jana Pawła II, ul. Jana
Kilińskiego, Plac Kościuszki, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kuczkiewicza, ul. Legionów, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Adama
Mickiewicza, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Pocztowa, ul. Powstania Warszawskiego, ul. Władysława Reymonta, Rynek
Górny, ul. Seraf, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Władysława
Sikorskiego, Skwer Skulimowskiego, ul. Juliusza Słowackiego,
ul. Bolesława Szpunara, Plac Św. Krzyża, ul. Wąska, ul. Zamkowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Dr Tomasza Żywca
Miasto Wieliczka - osiedle „Zdrojowe”
ul. Czubinów, ul. Jana Mikołaja Daniłowicza, ul. Edwarda Dembowskiego, ul. Garbarska, ul. Górska, ul. Górsko, ul. Janińska,
ul. Jasna, ul. Klaśnieńska, ul. Kopernika, ul. Kościuszki - od nr
1 do nr 19, ul. Krótka, ul. Jana Matejki, ul. Nowy Świat, ul.
Ogrodowa, Park Kingi, Park Mickiewicza, ul. Rożnowska, ul.
Stroma, ul. Szpitalna, ul. Wiejska, ul. Stefana Żeromskiego
Miasto Wieliczka - osiedle „Kościuszki - Przyszłość - Szymanowskiego”
ul. Józefa Jedynaka, os. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza
Kościuszki - od nr 20 do końca, ul. Krakowska - nieparzyste od
nr 1 do końca i parzyste od nr 2 do 14, ul. Krakowska Boczna,
ul. Kubusia Puchatka, os. Przyszłość, os. Karola Szymanowskiego
Miasto Wieliczka - osiedle „Krzyszkowice” - część północna
ul. Chabrowa, ul. Krakowska - parzyste od nr 16 do końca, ul.
Leśna, ul. Łany, ul. Modrzewiowa, ul. Ochota, ul. Parkowa, ul.
Podleśna, ul. Różana, ul. Słoneczna, ul. Sobótki, ul. Solna, ul.
Strzelców Wielickich, ul. Świętej Barbary, ul. Świętej Kingi,
ul. Zacisze
Sołectwo:Pawlikowice

11

Sołectwo:Chorągwica

12

Sołectwa:Dobranowice, Grajów

13

Sołectwa:Jankówka, Raciborsko

14

Sołectwa:Byszyce, Gorzków

15

Sołectwa:Koźmice Małe, Koźmice Wielkie

16

Sołectwo:Janowice

17

Sołectwo:Podstolice

18

Sołectwo:Golkowice

19

Sołectwa:Grabówki, Sygneczów

20

Sołectwa:Rożnowa, Siercza

21

Sołectwa:Czarnochowice, Śledziejowice

22

Sołectwa:Mała Wieś, Strumiany

7

8

9

Poz. 2655
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Wieliczce,
ul. Moniuszki 1
/lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych/

Aula Starostwa Powiatu
Wielickiego,
ul. Dembowskiego 2

Biblioteka Osiedlowa
w Wieliczce,
os. Kościuszki 8

Szkoła Podstawowa
Nr 4 w Wieliczce,
ul. Krzyszkowicka 18

Wiejski Dom Kultury
w Pawlikowicach
Dom Strażaka
w Chorągwicy
Gimnazjum
w Dobranowicach
Szkoła Podstawowa
w Raciborsku
Szkoła Podstawowa
w Gorzkowie
Szkoła Podstawowa
w Koźmicach Wielkich
/lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych/
Szkoła Podstawowa
w Janowicach
Szkoła Podstawowa
w Podstolicach
Szkoła Podstawowa
w Golkowicach
Szkoła Podstawowa
w Sygneczowie
Szkoła Podstawowa
w Sierczy
Wiejski Dom Kultury
w Czarnochowicach
Samorządowe
Przedszkole
w Strumianach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 383

– 23372 –

Poz. 2655

23

Sołectwo:Węgrzce Wielkie

24

Sołectwa:Brzegi, Grabie

25

Sołectwo:Kokotów

26

Sołectwa:Zabawa

27

Sołectwa:Mietniów

28

30

Miasto Wieliczka - osiedle „Krzyszkowice” - część południowa
ul. Akacjowa, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Bolesława Wstydliwego, ul. Henryka IV Probusa, ul. Jaśminowa, ul. Kaczeńce, ul.
Kasztanowa, ul. Kopce, ul. Krzyszkowicka, ul. Lipowa, ul.
Mieszka I, ul. Podgórska, ul. Sadowa
Miasto Wieliczka - osiedle „Bogucice”
ul. Bogucka - nieparzyste od nr 17 do końca i parzyste od nr 22
do końca, ul. Dębowa, ul. Długa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa nieparzyste od nr 25 do końca i parzyste od nr 4 do końca, ul.
Pasternik, ul. Przesmyk, ul. Reformacka - nieparzyste od nr 29
do nr 39 i parzyste od nr 28 do końca, ul. Spadowa, ul. Topolowa, ul. Wygoda - parzyste od nr 26 do końca i nieparzyste od
15 do końca, ul. Za Torem, ul. Zbożowa, ul. Winnicka, ul. Źródlana
Sołectwo:Lednica Górna

31

Sołectwo:Sułków

29

Szkoła Podstawowa
w Węgrzcach Wielkich
/lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych/
Szkoła Podstawowa
w Grabiu
Dom Strażaka
w Kokotowie
Wiejski Dom Kultury
w Zabawie
Szkoła Podstawowa
w Mietniowie
Dom Osiedlowy
ul. Krzyszkowicka 5c

Świetlica Środowiskowa
ul. Reformacka 76
/lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych/

Świetlica Środowiskowa
w Lednicy Górnej, Lednica
Górna 451
/lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych/
Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Wieliczce
Szkoła filialna
w Sułkowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
2655

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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