DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 394

Kraków, dnia 5 sierpnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
2766
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–

–

Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji udzielanych z budżetu Powiatu szkołom niepublicznym o uprawnieniach
szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym.

24626

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/271/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe
powiatu, realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych
na terenie Powiatu Olkuskiego przez inne niż Powiat Olkuski osoby prawne
lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

24632

UCHWAŁY RAD GMIN:
2768

2769

2770

2771

2772
2773

2774

–

–

–

–

–
–

–

Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.

24633

Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy
Iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

24636

Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.

24646

Wójta Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.

24648

Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla jednostki OSP Raciborowice

24650

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: określenia
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 kwietnia 2010 r. uchylenia uchwały
Nr XLII/297/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu
przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii.

24653
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Poz. 2766

2766
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UCHWAŁA NR XLIX/360/2010
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym
placówkom oświatowym.
Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu
Myślenickiego, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLV/333/200 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad
i zakresu przyznawania dotacji z budżetu Powiatu dla

niepublicznych szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego
Nr 856, poz. 5178 z 2006 r.) ze zmianą wprowadzoną
uchwałą Nr XVI/119/2008 Rady Powiatu w Myślenicach
z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 297, poz. 1982 z 2008 r.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady:
Henryk Migacz
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Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 13 maja 2010 r.
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Przewodniczący Rady:
Henryk Migacz
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Przewodniczący Rady:
Henryk Migacz
2766

2767
2767

UCHWAŁA NR XXXIX/287/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 roku w sprawie
szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach
i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego przez inne niż Powiat Olkuski osoby
prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4
i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXVII/271/2009
Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji
na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach
i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie
Powiatu Olkuskiego przez inne niż Powiat Olkuski osoby
prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Niepublicznym placówkom oświatowym przysługuje
dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego rodzaju
placówki w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Powiat Olkuski."
2) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"Publicznym placówkom oświatowym w tym specjalnym prowadzonym przez inne niż Powiat Olkuski osoby prawne i fizyczne przysługuje dotacja na jednego
ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym

przewidzianym na jednego ucznia, w placówkach tego
samego rodzaju prowadzonych przez Powiat Olkuski,
z zastrzeżeniem ust. 10."
3) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"Publicznym szkołom, w tym specjalnym prowadzonym przez inne niż Powiat Olkuski osoby prawne
i fizyczne przysługuje dotacja na jednego ucznia
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia, w tego samego typu i rodzaju
szkołach prowadzonych przez Powiat Olkuski,
z zastrzeżeniem ust. 10."
4) w § 2 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
"W przypadku gdy wydatki bieżące przewidziane na
jednego ucznia w szkołach i placówkach oświatowych,
o których mowa w ust. 6 i 7, prowadzonych przez Powiat Olkuski są niższe od kwoty przewidzianej na jednego ucznia w tego typu i rodzaju szkołach i placówkach oświatowych w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, lub
w przypadku nieprowadzenia przez Powiat Olkuski tego typu i rodzaju szkół i placówek oświatowych, podstawą obliczenia wysokości dotacji dla szkół
i placówek oświatowych wymienionych w ust. 6 i 7
jest kwota przewidziana na jednego ucznia w tego typu i rodzaju szkołach i placówkach oświatowych
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego."
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5) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Przekazanie części dotacji przypadającej na dany
miesiąc następuje nie później niż do dnia 25 danego
miesiąca."
6) w § 3 skreśla się ust. 6.
7) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Przekazanie części dotacji przypadającej na dany
miesiąc następuje nie później niż do dnia 25 danego
miesiąca."
8) w § 4 skreśla się ust. 6.
9) w Załączniku Nr 3 do Regulaminu skreśla się zdanie:
"Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

Poz. 2767,2768

nych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114)."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

2767

2768
2768

UCHWAŁA NR XLII/324/10
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 211, art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Iwanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 119.137,81 zł w tym dochody bieżące o kwotę
119.137,81 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 119.137,81 zł – jak w załączniku nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
96.137,81 zł – z czego wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 96.137,81 zł – w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61.084,46 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 35.053,35 zł
- w załączniku 2.1 (zmiany w palnie wydatków bieżących)
2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
23.000,00 zł – z czego wydatków inwestycyjnych – jak
w załączniku 2.2 (zmiany w planie wydatków majątkowych).
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice
z dnia 28 stycznia 2010r. – zmienionej zarządzeniem nr

10/2010 WG Iwanowice z dnia 01.03.2010r, nr 15 /2010
z dnia 31.03.2010r. - wprowadza się następujące zmiany:
1. w załączniku nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały,
3. w załączniku nr 2.2 (plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 2.2 do niniejszej uchwały,
§ 3. Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice
kształtuje się następująco:
Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18.715.104,81 zł;
Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25.449.326,81 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Iwanowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Poz. 2768
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/324/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.
Lp.
1

Dział
853

Rozdz.
85395

Nazwa – treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Zmniejszyć

Zwiększyć
119.137,81
119.137,81

119.137,81
119.137,81
119.137,81

Razem:
Różnica:

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/324/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.
Dział
1
801

Rozdz.
2

Nazwa – treść
3
Oświata i wychowanie

80104

Przedszkola
w tym:
a) wydatki majątkowe
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Razem:
Różnica

851
85195

853
85395

Zmniejszyć
4

Zwiększyć
5
23.000,00
23.000,00
23.000,00

23.000,00
23.000,00
23.000,00
119.137,81
119.137,81

23.000,00

119.137,81
142.137,81
119.137,81

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XLII/324/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.
Lp.
1
1.

Dział
2
851

Rozdz.
3

Nazwa – treść
4
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85195

2.

853
85395

Zmniejszenie
5
23.000,00
23.000,00

Zwiększenie
6

23.000,00
23.000,00
119.137,81
119.137,81
119.137,81
61.084,46
58.053,35

Razem:

23.000,00

119.137,81
96.137,81

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XLII/324/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.
Dział

Rozdział

Treść

1
801

2

3
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: zakupy inwestycyjne:
- plac zabaw - Przedszkole Iwanowice
- plac zabaw - Przedszkole Sieciechowice

80104

Razem:
Różnica:

Kwota planu
zmniejszenie zwiększenie
4
5
23.000,00
23.000,00

-

11.500,00
11.500,00
23.000,00
23.000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
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UCHWAŁA NR XLIII/329/10
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie.
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:
1) Tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu Gminy Iwanowice dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:
a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych,
b) innych publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art.14a ust.7 ustawy,
c) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, za
wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
d) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych,
e) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy
f) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym
z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych
szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich,
g) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione pod lit. f,
których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy.
2) wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla
których ustawa określa stawkę minimalną,
3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:

1) ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) jednostce - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego,
o których mowa w § l pkt l,
3) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu
Gminy Iwanowice, na zasadach z art. 80 lub art. 90
ustawy i niniejszej uchwały, dotację podmiotową
(w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych - Dz.
U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących
jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki (w tym profilaktyki społecznej),
4) podstawie obliczania dotacji - należy przez to rozumieć stałą kwotę roczną dla obliczania dotacji należnej
na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę
odpowiednio stanowią:
a) w przypadku dotacji dla przedszkola publicznego zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy -wydatki bieżące
przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Iwanowice, a w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iwanowice. W przypadku
nieprowadzenia przez Gminę Iwanowice przedszkola samorządowego, podstawą obliczania dotacji są
wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia
przez najbliższą gminę na prowadzenie przeszkoli
publicznych,
b) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej publiczną
formę
wychowania
przedszkolnego
z art. 14a ust. 7 ustawy - zgodnie z art. 80 ust. 2b
ustawy - wydatki bieżące przewidziane na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez Gminę Iwanowice, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - kwotę przewidzianą na ucznia
niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gmina Iwanowice,
c) w przypadku nieprowadzenia przez Gminę Iwanowice przedszkola samorządowego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na
jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego,
d) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej - zgodnie
z art. 80 ust. 3 ustawy - wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły
prowadzonej przez Gminę Iwanowice nie niższej niż
kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji
dla Gminy Iwanowice,
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e) w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola
- zgodnie z art. 90 ust. 2 b. ustawy – wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Gminy
Iwanowice ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana na
ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iwanowice.
W przypadku niefunkcjonowania na terenie Gminy
Iwanowice przedszkola publicznego, zgodnie
z art. 90 ust.2 b. ustawy, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na
jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego,
f) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną
formę
wychowania
przedszkolnego
z art. 14a ust. 7 ustawy - zgodnie z art. 90 2d ustawy
- wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Iwanowice, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Iwanowice,
g) w przypadku braku na terenie Gminy Iwanowice
przedszkola publicznego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego
ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkola publicznego,
h) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - zgodnie z art. 90 ust. 2a. ustawy - kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iwanowice,
i) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej wymienionej
w § 1 pkt 1 lit g. uchwały - zgodnie z art. 90
ust. 3 ustawy - kwotę wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Iwanowice na jednego ucznia
w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych. W przypadku braku na terenie Gminy Iwanowice szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące
w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej
danego typu lub rodzaju.
5) stawce dotacji - należy przez to rozumieć ułamek
ustalony przez Radę Gminy Iwanowice w niniejszej
uchwale, który służy naliczaniu dotacji należnej na
jednego ucznia drogą przemnożenia przez tę wielkość
podstawy obliczenia dotacji,
6) dotacji należnej na jednego ucznia - należy przez to
rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki równą podstawie obliczania dotacji, albo
w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną
na jednego ucznia dotowanej jednostki ustalaną
w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji
przez stawkę dotacji,
7) dotacji należnej dla jednostki - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty
na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną
w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego
ucznia przez ilość uczniów uczęszczających do doto-
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wanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka.
§ 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy
obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych groszy.
Rozdział 2
Stawki dotacji
§ 4. 1. Ustala się następujące stawki dotacji:
1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do
przedszkola publicznego wymienionego w § 1 pkt 1
lit. a) uchwały - stawka dotacji wynosi 100 procent,
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ
dotujący,
2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do
przedszkola niepublicznego wymienionego w § 1
pkt 1 lit. d) uchwały - stawka dotacji wynosi 100 procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
organ dotujący,
3) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do
publicznej formy wychowania przedszkolnego wymienionego w § l pkt 1 lit. b) uchwały - stawka dotacji
wynosi 100 procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,
4) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do
niepublicznej formy wychowania przedszkolnego
wymienionego w § 1 pkt 1 lit. e) uchwały - stawka dotacji wynosi 100 procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący,
5) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 2, uczęszczającego
do przedszkola niepublicznego wymienionego w § l
pkt l lit. d) uchwały - stawka dotacji wynosi 75 procent
podstawy z § 2 pkt 4 lit. d),
6) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 3, uczęszczającego
do publicznej formy wychowania przedszkolnego
wymienionego w § l pkt l lit. b) uchwały - stawka dotacji wynosi 50 procent podstawy określonej w § 2
pkt 4 lit. b) uchwały,
7) na ucznia, innego niż uczeń niepełnosprawny wymieniony w pkt 4, uczęszczającego do niepublicznej formy
wychowania przedszkolnego wymienionej w § l pkt l
lit. e) - stawka dotacji wynosi 40 procent podstawy
określonej w § 2 pkt 4 lit. e) uchwały,
8) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z § l
pkt l lit. f) uchwały - stawka dotacji wynosi 100 procent podstawy określonej w § 2 pkt 4 lit. f) uchwały,
9) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, innej niż szkoła
wymieniona w pkt 8 - stawka dotacji wynosi 50 procent podstawy określonej w § 2 pkt 4 lit. g) uchwały.
§ 5. 1. Po uprawomocnieniu się wydawanej na
podstawie art. 58 ustawy decyzji Wójta Gminy Iwanowice o zezwoleniu na założenie jednostki publicznej - jako
publicznego przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego lub publicznej szkoły, celem zaplano-
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wania w budżecie Gminy Iwanowice dotacji należnej dla
jednostki w roku, w którym zgodnie z zezwoleniem zostanie uruchomiona jednostka, osoba prowadząca jednostkę w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, występuje do Wójta Gminy Iwanowice z wnioskiem o udzielenie dotacji na rok
kalendarzowy, określając we wniosku:
1) dane o organie prowadzącym,
2) typ jednostki,
3) regon jednostki,
4) NIP jednostki,
5) numer i datę wydania decyzji w sprawie zezwolenia
na założenie szkoły lub placówki publicznej,
6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów, wraz z określeniem przewidywanej liczby
uczniów pochodzących spoza terenu Gminy Iwanowice uczęszczających do prowadzonego przedszkola publicznego lub innej publicznej formy wychowania
przedszkolnego,
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na
rzecz której ma być przekazywana dotacja,
8) miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność.
2. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania publicznej jednostki, w celu ustalenia kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok kalendarzowy, osoba prowadząca publiczną jednostkę, do
dnia 30 września poprzedzającego kolejny rok budżetowy, przedkłada Wójtowi Gminy Iwanowice wniosek
o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierający
dane wymienione w ust. l pkt 1-7.
3. Przyjmuje się wzór urzędowego formularza
wniosku o udzielenie dotacji rocznej dla jednostki publicznej, jak załącznik nr 1 do uchwały.
§ 6. 1. Warunkiem wypłaty dotacji dla rozpoczynającej działalność niepublicznej jednostki, jako niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkoły, jest
przekazanie do Wójta Gminy Iwanowice, przez osobę
zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczną
jednostkę, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie
dotacji na rok kalendarzowy zawierającego:
1) dane o organie prowadzącym,
2) typ jednostki,
3) regon jednostki,
4) NIP jednostki,
5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
oraz numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły
publicznej szkole niepublicznej,
6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów wraz z określeniem przewidywanej liczby
uczniów pochodzących spoza terenu Gminy Iwanowice uczęszczających do prowadzonego przedszkola
niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego,
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na
rzecz której ma być przekazywana dotacja,
8) miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność.
2. Warunkiem otrzymania dotacji przez jednostkę
niepubliczną z budżetu Gminy Iwanowice w kolejnych
latach kalendarzowych, jest przekazanie przez osobę
prowadzącą niepubliczną jednostkę do Wójta Gminy
Iwanowice wniosku o udzielenie dotacji na rok kalenda-
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rzowy zawierającego dane wymienione w ust. l pkt 1-7,
najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
§ 7. Po otrzymaniu wniosku o udzielanie dotacji
rocznej zgodnego z postanowieniami z § 5 i § 6 uchwały,
Wójt Gminy Iwanowice informuje beneficjenta o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego
ucznia jednostki w roku budżetowym, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
§ 8. 1. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku
udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji
o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej
we wniosku zgodnego z postanowieniami z § 5 i § 6,
a dla jednostek dotowanych w roku poprzednim, na
podstawie informacji za grudzień roku poprzedniego
składanej na zasadach i w formie określonej w ust. 2
2. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta
o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni oraz
o przewidywanej ilości uczniów na miesiąc kolejny przekazywanej do Wójta Gminy Iwanowice do dnia
10 każdego miesiąca, na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
3. W przypadku, gdy faktyczna ilość uczniów
uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki
odbiega od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji
miesięcznej na podstawie ust. 1 i 2, kwota dotacji na
miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub
dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem
§ 9 i § 11 uchwały.
§ 9. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Iwanowice dokonuje weryfikacji
kwoty dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio,
o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji
na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia
jednostki wymienionej w ust. l, Wójt Gminy Iwanowice
informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę do
końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.
Rozdział 3
Rozliczenie dotacji
§ 10. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawianie przez osobę prowadzącą jednostkę do
dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego:
a) informacji o faktycznej ilości uczniów w każdym
miesiącu roku kalendarzowego (weryfikacja kwoty
dotacji należnej),
b) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki,
w tym o wydatkach na które wykorzystano dotację
roczną, (właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji)
- według wzoru na druku stanowiącym załącznik nr
3 do uchwały.
2) kontrolę legalności, czy dotacja została wydana przez
organ lub podmiot prowadzący szkołę lub placówkę
w tym samym roku, na który została udzielona oraz
czy przeznaczono ją na finansowanie wydatków bieżących tej szkoły lub placówki,
3) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym,
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4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Iwanowice
należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Iwanowice z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną, a dotacją należną na rok kalendarzowy,

§ 12. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Iwanowice możliwości dochodzenia zwrotu dotacji
i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na
zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

2. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Wójt Gminy Iwanowice do dnia 1 lutego roku
następnego zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą
jednostkę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub
potrąceń.

Rozdział 4
Kontrola wykorzystania dotacji

3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Iwanowice z tytułu wyrównania dotacji należnej jednostce za rok
budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy
jednostki w terminie do dnia 31 marca.
4. Przed przekazaniem wyrównania dotacji za rok
budżetowy, o którym mowa w ust. 3, Wójt Gminy Iwanowice sprawdza, czy wysokość przekazanej kwoty ma
pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez
jednostkę, właściwych dla przeznaczenia dotacji.
W przypadku braku pokrycia kwoty uzupełniającej dotację w wydatkach bieżących roku poprzedniego, kwota
uzupełniająca podlega rozliczeniu wraz z dotacją na rok
bieżący.
5. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi
na rzecz Gminy Iwanowice, jako dotacji pobranej
w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych
obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodne z przeznaczeniem dotacji, Wójt Gminy Iwanowice
powiadamia osobę prowadzącą jednostkę na zasadach
z ust. 2.
6. Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany
w piśmie o którym mowa w ust. 2 w ciągu 15 dni od
dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności określonych
w pkt 5.
§ 11. 1. Organ prowadzący jednostkę, która w roku
budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest
w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do:
1) przekazania informacji o faktycznej ilości uczniów,
którzy uczęszczali do jednostki w poszczególnych miesiącach danego roku,
2) przekazania informacji o wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
2. O wynikach rozliczenia dotacji Wójt Gminy Iwanowice powiadamia organ prowadzący do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji,
o którym mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2.
3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Iwanowice z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana
jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni
od dnia przekazania powiadomienia.
4. Dopłata do dotacji udzielonej przekazywana jest
na rachunek jednostki w terminie do 21 dni od dnia
przekazania kompletnej informacji o której mowa
w ust. l pkt l i 2. Przed przekazaniem wyrównania dotacji
należnej Wójt Gminy Iwanowice sprawdza, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych na jednostkę, jako wydatkach właściwych dla przeznaczenia dotacji.

§ 13. 1. Jednostka wymieniona w § 1 pkt 1 uchwały, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Iwanowice
na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,
może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości
przedstawienia danych o ilości uczniów oraz danych
o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.
2. Pracownicy Urzędu Gminy Iwanowice, upoważnieni przez Wójta Gminy Iwanowice do przeprowadzenia kontroli z ust.1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji
przebiegu nauczania.
3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy Iwanowice jest imienne
upoważnienie od Wójta określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
2) nazwę jednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust1,
4) czas i okres przeprowadzonej kontroli.
4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący
jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym
kontroli i czasookresie jej przeprowadzania z zachowaniem 7 - dniowego okresu wyprzedzenia.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo sporządzić odpis z kontrolowanych dokumentów lub uzyskać kopię
dokumentów za zgodą organu prowadzącego jednostkę
oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
§ 14. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) Pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres
jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,
2) Datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
3) Imiona i nazwiska kontrolujących,
4) Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego
kontrolą,
5) Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,
6) Opis załączników do protokołu,
7) Wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego
o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wniosków
do protokołu,
8) Podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu,
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9) Parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej
stronie protokołu.
3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany,
w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu,
o którym mowa w ust. 5.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia,
przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do
ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia
należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie
14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich
analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności
kontrolne, a wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń- zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu
kontroli.

Poz. 2769

§ 15. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub
odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do kontrolowanego oraz jego organu
prowadzącego, zatwierdzające ocenę kontrolowanej
działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości,
zalecenia pokontrolne.
2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane
wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w określonym terminie w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić
osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie
realizacji zadań pokontrolnych i wykorzystania uwag
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 16. Traci moc Uchwała Nr XL VIII/263/06 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 23 sierpnia 2006 r.w spawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
i szkół prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości
lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający
zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia
otrzymania stanowiska kontrolującego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwanowice.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego
podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

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

8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń
kontroli.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/329/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 27 maja 2010 r.
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Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/329/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 27 maja 2010 r.
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Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/329/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 27 maja 2010 r.
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Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
2769

2770
2770

UCHWAŁA NR XLIV/345/10
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr
142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 24 września 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej
Gminy Iwanowice na rok 2010 Nr XXXVIII/298/10 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r. „Dochody
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na

2010 rok ”wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/345/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ na 2010 rok
Lp.

Wyszczególnienie

Dział

1

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - RAZEM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw razem:

756

1.1

Rozdział

Dochody
90.000,00

75618

90.000,00

Wydatki

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po
zmianach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 394
1.1.1

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2.
2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7

2.2.8

2.2.9
2.2.10

2.2.11

Wpływy z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Zakup pomocy dydaktycznych
jako
wyposażenie
świetlicy
środowiskowej
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Prowadzenie i koordynacja przez
przewodniczącego komisji całości prac komisji - dokumentacja
związana z realizacją programu
profilaktyki .
Zatrudnienie instruktora terapii
w punkcie terapeutycznym .
Praca członków komisji / posiedzenia komisji , kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Organizacja kolonii letnich dla
dzieci
z rodzin
dotkniętych
chorobą alkoholową połączone
z zajęciami i warsztatami terapii
uzależnień,
zorganizowanie
obozu szkoleniowego animatorów działalności profilaktycznej
w szkołach oraz wyjazd integracyjny młodzieży z terenu gminy
Iwanowice
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z bezosobowego funduszu płac
Opłata sądowa
Organizacji imprezy z okazji
“DNIA DZIECKA” / gry, zabawy
,nagrody, upominki, wycieczka/.
Organizacja konkursów o tematyce uzależnień , quizy, zawody
sportowe, wycieczki połączone
z problematyką
profilaktyki
i uzależnień. Organizacja Festynu Trzeźwości
Szkolenie członków komisji /
koszty szkolenia i delegacje/.
Prowadzenie i utrzymanie świetlicy środowiskowej dla dzieci
i młodzieży w Sieciechowicach
Przeprowadzanie badań przez
biegłego sądowego – w celu
ustalenia skierowania na leczenie od uzależnienia alkoholowego .
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90.000,00

851
85153

93.687,00
4.000,00
3.000,00

3.500,00

3.500,00

1.000,00

85154

89.687,00
4.200,00

1.000,00

3.500,00

3.500,00

5.720,00
7.500,00

93.687,00
4.000,00
3.000,00

89.687,00
4.200,00

5.720,00
2.000,00

53.500,00

5.500,00

3.500,00

57.000,00

620,00

620,00

360,00
3.000,00

360,00
3.000,00

6.187,00

6.187,00

600,00

600,00

7.000,00

1.000,00

1.500,00

5.500,00

1.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
2770
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2771
2771

UCHWAŁA NR XLIV/346/10
WÓJTA GMINY IWANOWICE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 211, art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Iwanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 968,00 zł w tym dochody bieżące zł – jak
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 968,00 zł – jak w załączniku nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
1) przeniesienia w planie istniejących wydatków majątkowych na kwotę 30.000,00 zł – jak w załączniku 2.2
(zmiany w planie wydatków majątkowych) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 968,00 zł –
jak w załączniku 2.1 (zmiany w planie wydatków bieżących).
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice
z dnia 28 stycznia 2010r. – zmienionej zarządzeniem
nr 10/2010 WG Iwanowice z dnia 01.03.2010r, nr 15/2010
z dnia 31.03.2010r., 17/2010 z dnia 09.04.2010r.,
Nr 19/2010 z dnia 15.04.2010r.., Nr 20/2010 z dnia
22.04.2010r., Nr 22/2010 z dnia 26.04.2010r., Nr 23/2010
z dnia 30.04.2010r., Nr 27/2010 z dnia 24.05.2010r.,

Nr 28/2010
z dnia
27.05.2010r.,
36/2010
z dnia
16.06.2010r.-wprowadza się następujące zmiany :
1. w załączniku nr 1 (dochody) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały,
3. w załączniku nr 2.1 (plan wydatków bieżących)
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do
niniejszej uchwały,
4. w załączniku nr 2.2 (plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 2.2 do niniejszej uchwały,
§ 3. Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice
kształtuje się następująco:
Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18.794.147,13 zł;
Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21.529.083,13 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Iwanowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/346/10
Wójta Gminy Iwanowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.

Lp.

Dział

1

852

Rozdz.

Nazwa – treść
Pomoc społeczna

85216

Zasiłki stałe
w tym dochody bieżące:
- wpływy ze zwrotu świadczenia pobranego
w nadmiernej wysokości (097)
Razem:
Różnica:

Zmniejszyć

Zwiększyć
968,00
968,00
968,00

968,00
968,00
Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/346/10
Wójta Gminy Iwanowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.

Dział

Rozdz.

Nazwa – treść

1
600

2

3
Transport i łączność

60016

852
85214

85216

853
85395

926
92605

Zmniejszyć
4

Zwiększyć
5

30.000,00
30.000,00

Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe

30.000,00

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
a) wydatki majątkowe
Razem:
Różnica

3.118,00
2.150,00
2.150,00
968,00
968,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
30.000,00
30.000,00

32.150,00

30.000,00
33.118,00
968,00

Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XLIV/346/10
Wójta Gminy Iwanowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.

Lp.
1

Dział
2

1.

852

Rozdz.
3
85214

85216

2.

853
85395

Nazwa – treść
4
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (291)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem:

Zmniejszenie
5

Zwiększenie
6
3.118,00
2.150,00

2.150,00
968,00
968,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00

3.118,00
968,00

Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XLIV/346/10
Wójta Gminy Iwanowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.
Dział
1
600

Rozdział
2
60016

926
92605

Treść

Kwota planu

3
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
1) inwestycje – opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego budynku sportowo rekreacyjnego z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 269/2 oraz 269/3
w miejscowości Biskupice
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
1) inwestycje – opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego budynku sportowo rekreacyjnego z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 269/2 oraz 269/3
w miejscowości Biskupice
Razem:
Różnica:

zmniejszenie
4

zwiększenie
5

30.000,00
30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00

30.000,00
-

30.000,00
-

Przewodniczący
Rady Gminy:
Edward Stopiński
2771

2772
2772

UCHWAŁA NR XXXVII/241/2010
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP Raciborowice
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz .U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami),
art. 32 ust 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie
przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15 października
2009r Dz. U. Nr 178 poz. 1380) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

1) na zakupy bieżące 6 900, 00 zł
2) na zakupy inwestycyjne 21 600, 00 zł.

§ 1. Wyraża się zgodę, na udzielenie dotacji celowej
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach na zakup sprzętu przeciwpowodziowego zniszczonego i zużytego w czasie akcji w maju 2010r, w wysokości 28 500,00 zł w tym:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia
dotacji określi stosowna umowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Michałowice.

Przewodniczący Rady:
Janusz Szopa

2772

2773
2773

UCHWAŁA NR LXV/655/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
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o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
Zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
§ 1. 1. Z budżetu Gminy Niepołomice mogą być
udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub
robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące
kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Niepołomice;
2) jest dostępny publicznie;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub
kulturowe;
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy
zabytku może być przeznaczona na sfinansowanie nakładów obejmujących:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku
lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku
kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku,
jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne,
wykonane
z drewna
części
składowe
i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa
w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej.
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§ 2. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot
będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także
podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny
wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego
prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku
zobowiązaniowego.
2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie
prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku
o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku
i w roku następnym.
3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale
wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma
wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych
przy więcej niż jednym zabytku.
§ 3. 1. Dotacja z budżetu Gminy Niepołomice na
wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym
i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości
do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego
podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku,
dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót
budowlanych.
3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne
środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu
Gminy Niepołomice wraz z kwotami przyznanych na ten
cel innych środków publicznych nie może przekraczać
100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac
lub robót.
§ 4. 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy
wskazać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy
lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego
jednostką organizacyjną;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) fotograficzną dokumentację zabytku;
4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych
przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej
przekazania;
7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być
objęte dotacją;
8) termin zakończenia prac objętych wnioskiem;
9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub
robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
10) informację o środkach publicznych przyznanych
z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie
środki złożonym do innych podmiotów;
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11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych
przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości
nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania
otrzymanego ze środków publicznych;
12) określenie organu, u którego ubiega się o dotację.
2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji powinien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed
dniem złożenia wniosku.
3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 2, dokonywane
jest
zgodnie
z przepisami
niniejszej
uchwały
z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla
przedsiębiorców.
§ 5. 1. Wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza
Miasta i Gminy Niepołomice (dalej: „Burmistrza”)
w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.
2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu
Burmistrzowi są przedstawiane do zaopiniowania właściwym komisjom Rady Miejskiej w Niepołomicach.
§ 6. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Niepołomicach (dalej: „Rada Miejska”) w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym lub
w roku następnym.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten
cel w budżecie Gminy Niepołomice.
§ 7. Burmistrz zawiera z beneficjentem umowę
określającą w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które
w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione
od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków;
3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace
lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;
4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich
zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych,
aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części
z otrzymanej dotacji zaopatrzone byty w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt;
5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Burmistrza lub osobę
przez niego upoważnioną w zakresie przeznaczenia
dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;
6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji;
7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej
dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem;
8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie
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dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu
środków z otrzymanej dotacji;
9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem beneficjent traci
prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc
od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem.
§ 8. Kontrola, o której mowa w § 7 pkt 2 i 5, jest
przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Burmistrza i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów
zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową
(kontrola formalno-merytoryczna);
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją
dotowanego zadania (w szczególności znajdujących
się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami
prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola
formalno-rachunkowa).
§ 9. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa Burmistrzowi sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych.
2. Sprawozdanie określa:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym,
w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;
2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania
w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru
księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty
wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.
§ 10. W przypadku częściowego lub całkowitego
niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących
po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu
Gminy Niepołomice na zasadach określonych w umowie.
§ 11. 1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych
o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy
uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty
budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych
przez Radę Miejską w Niepołomicach.
2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji powinno zawierać:
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego
położenia lub przechowywania,
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby
albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej,
której przyznano dotację;
3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;
4) kserokopię umowy o dotację;
5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;
6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub
roboty budowlane przy danym zabytku.
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3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu
dotacji.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niepołomicach:
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR XLIV/317/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
uchylenia uchwały Nr XLII/297/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania
osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego
alternatywne źródło energii.
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust 1
pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 406 pkt. 9 w zw. z art. 408 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz.
U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), Rada Gminy
Wielka Wieś uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy
Wielka Wieś Nr XLII/297/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania osobom
fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zasto2774

sowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Kasprzyk
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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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