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TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU:
267
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Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2010 rok.
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Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie : zmiany budżetu
Gminy Miasta Bochnia na 2009 rok

1273

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie
określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia
się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres
dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia
jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako
majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.

1277

Rady Gminy Dobra z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie: dokonania zmian
w budżecie Gminy Dobra na 2009 r.

1278

Rady Gminy Dobra z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek
organizacyjnych Gminy Dobra z tytułu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych
ulg w spłacaniu tych należności.

1288

Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie organizowania
i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych

1289

Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gromniku do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych

1291

Rady Gminy Gdów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków
odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006-2013.

1291

Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie.

1292

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
zmian w uchwale budżetowej gminy na 2009 r.

1294

Rady Gminy Stryszawa z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa*
__________________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia rodzaju
świadczeń udzielanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Tomice oraz warunków i trybu ich przyznawania
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SPRAWOZDANIE:
279

–

Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Powiatu Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
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ZARZĄDZENIE STAROSTY:
280

–

Starosty Tarnowskiego z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego
miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXVIII/217/2009
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego
na 2010 rok.
Działając na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), oraz
art.94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.prawo
farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz.271
z późn.zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co
następuje:
§ 1.
1) Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Izbę
Aptekarską, Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,
oraz Wójtów Gmin z terenu Powiatu Proszowickiego
ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego: apteki jednozmianowe: 8:00-16:00 apteki dwuzmianowe: 8:00-20:00 soboty: 8:00-15:00
2)
Szczegółowy harmonogram dyżurów aptek na
rok 2010 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1) Ograniczenie, przesunięcie ustalonych w § 1 godzin
pracy,dyżurów oraz zamknięcie apteki wymaga
uzgodnienia z Zarządem Powiatu.

2) W przypadku zamknięcia apteki na czas określony
należy umieścić dodatkową informację z adresami
najbliższych czynnych aptek.
3) Wydłużenie pracy apteki nie wymaga zgody Zarządu
Powiatu.
4) Informacja o godzinach pracy aptek, aktualny miesięczny harmonogram dyżurów aptek należy umieścić
w miejscu widocznym (tj w oknie lub drzwiach apteki).
5) W przypadku gdy apteka nie może pełnić dyżurów
zgodnie z harmonogramem kierownictwo apteki jest
zobowiązane zapewnić zastępstwo oraz pisemnie poinformować o tej zmianie Starostwo Powiatowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku.
Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego:
J. Wojciechowska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/217/2009
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Harmonogram aptek ogólnodostepnych w Powiecie Proszowickim na 2010 rok
Apteki pełnią dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon.- sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 20:00 sob. - niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 go Maja 51 – czynna pon.- piątek 8:00 – 20:00, sob. - niedziela 8:00 – 16:00

styczeń 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.01.2010r.

piątek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

2.01.2010r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

3.01.2010r.

niedziela

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

4.01.2010r.

poniedziałek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

5.01.2010r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

6.01.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

7.01.2010r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

8.01.2010r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

9.01.2010r.

sobota

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

10.01.2010r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

11.01.2010r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

12.01.2010r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

13.01.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

14.01.2010r.

czwartek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

15.01.2010r.

piątek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

16.01.2010r.

sobota

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

17.01.2010r.

niedziela

Apteka, ul. 3 Maja 7 od godziny 15:00

18.01.2010r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

19.01.2010r.

wtorek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

20.01.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

21.01.2010r.

czwartek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

22.01.2010r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

23.01.2010r.

sobota

Apteka, ul. 3 Maja 7

24.01.2010r.

niedziela

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E od godziny 15:00

25.01.2010r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

26.01.2010r.

wtorek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

27.01.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

28.01.2010r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

29.01.2010r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

30.01.2010r.

sobota

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

31.01.2010r.

niedziela

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32 od godziny 15:00

1.02.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

2.02.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

Luty 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
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3.02.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

4.02.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

5.02.2010 r.

piątek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

6.02.2010 r.

sobota

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

7.02.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

8.02.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

9.02.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

10.02.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

11.02.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

12.02.2010 r.

piątek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

13.02.2010 r.

sobota

Apteka, ul. Kopernika 34

14.02.2010 r.

niedziela

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84 od godziny 15:00

15.02.2010 r.

poniedziałek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

16.02.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

17.02.2010 r.

środa

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

18.02.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

19.02.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

20.02.2010 r.

sobota

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

21.02.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

22.02.2010 r.

poniedziałek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

23.02.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

24.02.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

25.02.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

26.02.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

27.02.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

28.02.2010 r.

niedziela

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

1.03.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

2.03.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

3.03.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

4.03.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

5.03.2010 r.

piątek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

6.03.2010 r.

sobota

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

7.03.2010 r.

niedziela

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

8.03.2010 r.

poniedziałek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

9.03.2010 r.

wtorek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

10.03.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

11.03.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

12.03.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

13.03.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

14.03.2010 r.

niedziela

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E od godziny 15:00

15.03.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

16.03.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

17.03.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

18.03.2010 r.

czwartek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

19.03.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

Marzec 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
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20.03.2010 r.

sobota

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

21.03.2010 r.

niedziela

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32 od godziny 15:00

22.03.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

23.03.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

24.03.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

25.03.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

26.03.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

27.03.2010 r.

sobota

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

28.03.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. 3 Maja 7 od godziny 15:00

29.03.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

30.03.2010 r.

wtorek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

31.03.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

1.04.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

2.04.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

3.04.2010 r.

sobota

Apteka, ul. 3 Maja 7

4.04.2010 r.

niedziela

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

5.04.2010 r.

poniedziałek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

6.04.2010 r.

wtorek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

7.04.2010 r.

środa

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

8.04.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

9.04.2010 r.

piątek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

10.04.2010 r.

sobota

Apteka, ul. Kopernika 34

11.04.2010 r.

niedziela

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

12.04.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

13.04.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

14.04.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

15.04.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

16.04.2010 r.

piątek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

17.04.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

18.04.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00

19.04.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

20.04.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

21.04.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

22.04.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

23.04.2010 r.

piątek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

24.04.2010 r.

sobota

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

25.04.2010 r.

niedziela

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84 od godziny 15:00

26.04.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

27.04.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

28.04.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

29.04.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

30.04.2010 r.

piątek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

Kwiecień 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach

Maj 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
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1.05.2010 r.

sobota

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

2.05.2010 r.

niedziela

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

3.05.2010 r.

poniedziałek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

4.05.2010 r.

wtorek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

5.05.2010 r.

środa

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

6.05.2010 r.

czwartek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

7.05.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

8.05.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

9.05.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. 3 Maja 7 od godziny 15:00

10.05.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

11.05.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

12.05.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

13.05.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

14.05.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

15.05.2010 r.

sobota

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

16.05.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

17.05.2010 r.

poniedziałek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

18.05.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

19.05.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

20.05.2010 r.

czwartek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

21.05.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

22.05.2010 r.

sobota

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

23.05.2010 r.

niedziela

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E od godziny 15:00

24.05.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

25.05.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

26.05.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

27.05.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

28.05.2010 r.

piątek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

29.05.2010 r.

sobota

Apteka, ul. 3 Maja 7

30.05.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00

31.05.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

1.06.2010 r.

wtorek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

2.06.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

3.06.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

4.06.2010 r.

piątek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

5.06.2010 r.

sobota

Apteka, ul. Kopernika 34

6.06.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

7.06.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

8.06.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

9.06.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

10.06.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

11.06.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

12.06.2010 r.

sobota

Apteka, ul. 3 Maja 7

13.06.2010 r.

niedziela

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

14.06.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

Czerwiec 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
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15.06.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

16.06.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

17.06.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

18.06.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

19.06.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

20.06.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. 3 Maja 7 od godziny 15:00

21.06.2010 r.

poniedziałek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

22.06.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

23.06.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

24.06.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

25.06.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

26.06.2010 r.

sobota

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

27.06.2010 r.

niedziela

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84 od godziny 15:00

28.06.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

29.06.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

30.06.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

1.07.2010 r.

czwartek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

2.07.2010 r.

piątek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

3.07.2010 r.

sobota

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

4.07.2010 r.

niedziela

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32 od godziny 15:00

5.07.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

6.07.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

7.07.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

8.07.2010 r.

czwartek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

9.07.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

10.07.2010 r.

sobota

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

11.07.2010 r.

niedziela

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E od godziny 15:00

12.07.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

13.07.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

14.07.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

15.07.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

16.07.2010 r.

piątek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

17.07.2010 r.

sobota

Apteka, ul. Kopernika 34

18.07.2010 r.

niedziela

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

19.07.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

20.07.2010 r.

wtorek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

21.07.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

22.07.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

23.07.2010 r.

piątek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

24.07.2010 r.

sobota

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

25.07.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00

26.07.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

27.07.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

28.07.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

29.07.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

Lipiec 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
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30.07.2010 r.

piątek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

31.07.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

1.08.2010 r.

niedziela

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

2.08.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

3.08.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

4.08.2010 r.

środa

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

5.08.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

6.08.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

7.08.2010 r.

sobota

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

8.08.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

9.08.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

10.08.2010 r.

wtorek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

11.08.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

12.08.2010 r.

czwartek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

13.08.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

14.08.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

15.08.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. 3 Maja 7

16.08.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

17.08.2010 r.

wtorek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

18.08.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

19.08.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

20.08.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

21.08.2010 r.

sobota

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

22.08.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

23.08.2010 r.

poniedziałek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

24.08.2010 r.

wtorek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

25.08.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

26.08.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

27.08.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

28.08.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

29.08.2010 r.

niedziela

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84 od godziny 15:00

30.08.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

31.08.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

1.09.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

2.09.2010r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

3.09.2010r.

piątek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

4.09.2010r.

sobota

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

5.09.2010r.

niedziela

Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00

6.09.2010r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

7.09.2010r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

8.09.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

9.09.2010r.

czwartek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

Sierpień 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach

Wrzesień 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
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10.09.2010r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

11.09.2010r.

sobota

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

12.09.2010r.

niedziela

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32 od godziny 15:00

13.09.2010r.

poniedziałek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

14.09.2010r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

15.09.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

16.09.2010r.

czwartek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

17.09.2010r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

18.09.2010r.

sobota

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

19.09.2010r.

niedziela

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

20.09.2010r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

21.09.2010r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

22.09.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

23.09.2010r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

24.09.2010r.

piątek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

25.09.2010r.

sobota

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

26.09.2010r.

niedziela

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E od godziny 15:00

27.09.2010r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

28.09.2010r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

29.09.2010r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

30.09.2010r.

czwartek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

Październik 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.10.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

2.10.2010 r.

sobota

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

3.10.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

4.10.2010 r.

poniedziałek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

5.10.2010 r.

wtorek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

6.10.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

7.10.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

8.10.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

9.10.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

10.10.2010 r.

niedziela

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

11.10.2010 r.

poniedziałek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

12.10.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

13.10.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

14.10.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

15.10.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

16.10.2010 r.

sobota

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

17.10.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. 3 Maja 7 od godziny 15:00

18.10.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

19.10.2010 r.

wtorek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

20.10.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

21.10.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

22.10.2010 r.

piątek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

23.10.2010 r.

sobota

Apteka, ul. 3 Maja 7

24.10.2010 r.

niedziela

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84 od godziny 15:00
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25.10.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

26.10.2010 r.

wtorek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

27.10.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

28.10.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

29.10.2010 r.

piątek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

30.10.2010 r.

sobota

Apteka, ul. Kopernika 34

31.10.2010 r.

niedziela

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

1.11.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

2.11.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7
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Listopad 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach

3.11.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

4.11.2010 r.

czwartek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

5.11.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

6.11.2010 r.

sobota

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

7.11.2010 r.

niedziela

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E od godziny 15:00

8.11.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

9.11.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

10.11.2010 r.

środa

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

11.11.2010 r.

czwartek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

12.11.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

13.11.2010 r.

sobota

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

14.11.2010 r.

niedziela

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32 od godziny 15:00

15.11.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

16.11.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

17.11.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

18.11.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

19.11.2010 r.

piątek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

20.11.2010 r.

sobota

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

21.11.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

22.11.2010 r.

poniedziałek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

23.11.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

24.11.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

25.11.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

26.11.2010 r.

piątek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

27.11.2010 r.

sobota

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

28.11.2010 r.

niedziela

Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00

29.11.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

30.11.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

1.12.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

2.12.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

3.12.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

4.12.2010 r.

sobota

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84

5.12.2010 r.

niedziela

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

Grudzień 2010 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
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6.12.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

7.12.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

8.12.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

9.12.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

10.12.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

11.12.2010 r.

sobota

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

12.12.2010 r.

niedziela

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84 od godziny 15:00

13.12.2010 r.

poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

14.12.2010 r.

wtorek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

15.12.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

16.12.2010 r.

czwartek

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

17.12.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

18.12.2010 r.

sobota

Apteka, ul. 3 Maja 7

19.12.2010 r.

niedziela

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

20.12.2010 r.

poniedziałek

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

21.12.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

22.12.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

23.12.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

24.12.2010 r.

piątek

Apteka, ul. Kopernika 34

25.12.2010 r.

sobota

Apteka Na Rogu, ul. Partyzantów 2 i 2E

26.12.2010 r.

niedziela

Apteka Słoneczna, ul. Kopernika 4

27.12.2010 r.

poniedziałek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

28.12.2010 r.

wtorek

Apteka, ul. 3 Maja 7

29.12.2010 r.

środa

Apteka Krakowska, ul. 3 Maja 51

30.12.2010 r.

czwartek

Apteka Orchidea, ul. Krakowska 32

31.12.2010 r.

piątek

Apteka Na Zagrodach, ul. Królewska 84
Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego:
J. Wojciechowska
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UCHWAŁA NR XL/373/2009
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2009 rok
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 184 ust 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.u. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 4
ust. 1 lit.a, lit. b, lit. g, pkt 2 lit. a i lit. f, pkt 4, pkt 5 i 12
oraz art. 8 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada
2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 88 poz 539 z późn. zm) Rada
Miasta Bochnia uchwala co następuje:

2. Zmniejsza sie budzet Gminy Miasta Bochnia po
stronie dochodów o kwotę 1.060.953,50 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po
stronie wydatków o kwotę 512.670 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia
po stronie dochodów o kwotę 1.060.953,50 zł, jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1
łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2009 rok wynosi: 1. Plan dochodów w kwocie 76.772.022,68 zł

4. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po
stronie wydatków o kwotę 512.670 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków w kwocie 96.553.542,68 zł
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3. Deficyt budżetu 19.781.520,00 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 3.008.286 zł finansowane z dochodów budżetu oraz wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.

Poz. 268

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/373/2009
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiana budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów na 2009 rok
1) Zwiększa sie budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 1.060.953,50 zł
Dział
Rozdział §
700
70005

0750

756
75615

0310
75616

0310
0320
758
75802

2920
801
80104

2008
926
92601

0580

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota zł

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
a) dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym:
a) dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Różne rozliczenia
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin
w tym:
a) dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym:
a) dochody bieżące
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
a) dochody bieżące
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

180.000
180.000
180.000
180.000

505.000
300.000

300.000
300.000
205.000

205.000
175.000
30.0000
335.930
335.930
335.930
335.930
35.923,50
35.923,50
35.923,50
35.923,50
4.100
4.100
4.100
4.100
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2) Zmniejsza sie budżet Gminy Mista Bochnia po stronie dochodów o kwotę 1.060.953,50 zł
Dział
Rozdział §
756
75616

0360
75618

0410
75621

0010
0020
801
80104

6208

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym:
a) dochody bieżące
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
w tym:
a) dochody bieżące
Wpływy z opłaty skarbowej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:
a) dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym:
a) dochody majątkowe
Dotacje rozwojowe

1.025.030
120.000

120.000
120.000
200.000

200.000
200.000
705.030
705.030
335.930
369.100
35.923,50
35.923,50
35.923,50
35.923,50

Przewodniczący Rady: R. Najbarowski
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/373/2009
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiana budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków na 2009 rok
1) Zwiększa się budżet Gminy Mista Bochnia po stronie wydatków o kwotę 512.670 zł
Dział Rozdział §
600
60004

60016

750
75022

854
85401

Nazwa
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
w tym:
a) wydatki bieżące
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
- budowa obwodnicy północno-zachodniej - 243.222 zł
Administracja publiczna
Rady gmin (miast)
w tym:
a) wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Kwota zł
493.222
250.000
250.000
243.222
243.222

3.000
3.000
3.000
16.448
16.448
16.448
16.448

2) Zmniejsza sie budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 512.670 zł
Dział Rozdział §
630
63003

754
75414

801
80101

900
90001

90004

90015

Nazwa
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
- rowerowy Pierścień Solny "Salina Cracoviensis" turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich - 43.210 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
- kanalizacja opadowa ul. Hillenbrandta - Brzeźnicka -6.586 zł
- konserwacja potoku Babica - 4.316 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota
zł
43.210
43.210
43.210

16.450
16.450
16.450
16.448
16.448
16.448
16.448
150.422
10.902
10.902

115.000
115.000
24.520
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w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym: - budowa oświetlenia ul. Legionów Polskich - 24.520
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym: budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7 "Moje Boisko - Orlik 212"
- 271.600 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
- nawiwrzchnia bitumiczna boiska sportowego przy ul. Rejtana - 10.319 zł
- remont trybun przy ul. Parkowej - 4.221 zł

24.520
286.140
271.600
271.600

14.540
14.540

268

Przewodniczący Rady: R. Najbarowski

269
269

UCHWAŁA NR L/361/2009
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia
zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste,
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia
jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych
przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Brzesko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, i art. 40 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 68 ust 1 pkt 7, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
z 2004r Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska
w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia
zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany
i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa
handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych
przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Brzesko (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 138, poz. 1843 z późn.
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) lokale mieszkalne, w których najemcy ubiegający
się o ich sprzedaż zamieszkują krócej niż 10 lat od
daty zawarcia umowy najmu lokalu"
2) w § 17 ust 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych bonifikata wynosi:
1) jeżeli nabywca wpłaca jednorazowo cenę nabycia przy zawarciu umowy, a zbywany lokal
znajduje się:
a) w budynku w wieku powyżej 30 lat - 80 %;
b) w budynku w wieku od 20 do 30 lat - 65%;

c) przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom,
którym urodziły się pięcioraczki, bonifikata
wynosi 99%;
2) przy sprzedaży na raty lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach w wieku powyżej lat
20, bonifikata wynosi 55 %;
3) przy sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych,
znajdujących się w budynkach w wieku powyżej
lat 20, i jednorazowej wpłacie ceny, bonifikata
wynosi 90 %. "
3) w § 17 ust 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Ograniczenie
wynikające z ust. 3 nie dotyczy sytuacji określonych
w § 17 ust 2 pkt 1 lit. c”
§ 2. Wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych złożone
przed wejściem w życie niniejszej uchwały będą realizowane według zasad dotychczasowych.
§ 3. W budynkach, które zostaną wybudowane lub
oddane do użytkowania po roku 2009, bonifikata nie
przysługuje.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 5.
1) Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
2) Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku:
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR XXXV/296/09
RADY GMINY DOBRA
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2009 r.
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591/, oraz art. 165, art.184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami /
oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm./ Rada Gminy Dobra - uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych
dochodów Gminy Dobra, zgodnie z Załacznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych
wydatków budżetu Gminy Dobra, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 2. 1. Dokonuje się zmian Załącznika Nr 9 "Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne" do
Uchwały Nr XXIV-194/08 Rady Gminy Dobra z dnia 22
grudnia 2008 roku.
2. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 9 "Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne" do
w/w Uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do
niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Dokonuje się zmian Załącznika Nr 10 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
publicznych z Europejskiefo Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich" do
Uchwały Nr XXIV-194/08 Rady Gminy Dobra z dnia
22 grudnia 2008 r.
2. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 do
wymienionej Uchwały otrzymuje brzmienie "Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków publicz-

nych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
a także Małopolskiego Programu Operacyjnego" - Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych na
zadania realizowane na terenie Gminy, podjęte przez
Radę Gminy Dobra na mocy niniejszej Uchwały, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się jednolity tekst planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, opracowany na
podstawie niniejszej Uchwały oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Dobra.
§ 5. Po dokonanych zmianach plan:1. Dochodów
budżetowych ogółem wynosi: 27 684 405,36 zł;
2. Wydatków
30 706 433,36 zł

budżetowych

ogółem

wynosi:

3. Przychodów budżetowych wynosi:4 111 506,00
zł;
4. Rozchodów budżetowych wynosi: 1 089 478,00
zł.
§ 6. Wykonanie niniejszej Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dobra.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra:
Krzysztof Smaga
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/296/09
Rady Gminy Dobra
z dnia 23 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Dział
400
w
tym:
z
tego:
630
w
tym:
z
tego:
700
w
tym:
z
tego:
w
tym
z
tego:
750
w
tym:
z
tego:
756
w
tym:
z
tego:

758
w
tym
z
tego:
801
w
tym:
z
tego:

852
w
tym:

Treść

Zwiększono

Zmniejszono

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I
WODĘ
dochody bieżące:

250,00 zł
250,00 zł

-

Wpływy z tytułu odsetek

250,00 zł

-

TURYSTYKA
dochody bieżące:

2 000,00 zł
2 000,00 zł

-

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Limanowej na realizację zadania:
"Tworzenie, rozwój, renowacja szlaków turystycznych w regionie."
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
dochody bieżące:

2 000,00 zł

-

17 316,00 zł
855,00 zł

-

855,00 zł

-

dochody majątkowe:

16 461,00 zł

-

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego użytkowania w prawo własności
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dochody bieżące:

16 461,00 zł

-

750,00 zł
750,00 zł

-

750,00 zł

-

Darowizna na Dom Ludowy w Przenoszy

Wpływy z tytułu poboru kosztów upomnień

-

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
dochody bieżące:

2 744,04 zł

2 744,04 zł

-

Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne

2 340,00 zł

-

Opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych
Podatek od spadków i darowizn
RÓŻNE ROZLICZENIA
dochody bieżące:

104,04 zł
300,00 zł
21 638,00 zł
21 638,00 zł

-

Środki z rezerwy subwencji ogólnej

21 638,00 zł

-

-

OŚWIATA I WYCHOWANIE
dochody bieżące:

7 870,00 zł
7 870,00 zł

Zwrotza nadzór i środki czystości-ZOSiP

1 320,00 zł

Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania współfinansowanego
przez WFOŚiGW
Wpłaty za żywienie w stołówkach
ZOSiP-zwrot za zużytą energię elektryczną
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieżące:

-

862,00 zł
862,00 zł
862,00 zł

4 200,00 zł
2 350,00 zł
1 970,00 zł
1 970,00 zł

-
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Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

1 200,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Zwrot za energię elektryczną -GOPS
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
dochody bieżące:

300,00 zł
470,00 zł
-

600,00 zł
600,00 zł

Wpływy za przyłącz do oczyszczalni ścieków

600,00 zł

Zwrot za energię elektryczną - Gminna Biblioteka Publiczna i GOK

5 297,40 zł
5 297,40 zł

-

Wpływ dotacji z Komisji Europejskiej w ramach programu "Młodzież w
działaniu" na realizację zadania pod nazwą "Wolontariat europejski "
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
dochody bieżące:

Dotacja rozwojowa na budowę i modernizację systemu wodnokanalizacyjnego w miejscowości Dobra.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dochody bieżące:

-

5 297,40 zł

-

-

18 878,00 zł
18 878,00 zł
18 878,00 zł

1 415,00 zł
1 415,00 zł

-

1 415,00 zł

-

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
dochody majątkowe:

320 075,00 zł
320 075,00 zł

Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania:
"Moje boisko: Orlik 2012"

320 075,00 zł
376 628,04 zł

320 000,00 zł
320 000,00
zł
320 000,00
zł
345 037,40 zł

RAZEM:

Przewodniczący Rady Gminy Dobra:
Krzysztof Smaga
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/296/09
Rady Gminy Dobra
z dnia 23 grudnia 2009 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

010

Treść

Zwiększono

Zmniejszono

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0,00 zł

200 000,00 zł

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0,00 zł

200 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe

0,00 zł

200 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

48 622,60 zł

0,00 zł

60016

Drogi publiczne gminne

48 622,60 zł

0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

44 962,60 zł

0,00 zł

wydatki majątkowe

3 660,00 zł

0,00 zł

600

630

TURYSTYKA

7 000,00 zł

0,00 zł

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

7 000,00 zł

0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

7 000,00 zł

0,00 zł

z tego: dotacje

1 000,00 zł

0,00 zł

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6 456,00 zł

0,00 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 456,00 zł

0,00 zł

wtym:

wydatki bieżące

6 456,00 zł

0,00 zł

965,00 zł

0,00 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne
750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0,00 zł

2 815,00 zł

75023

Urzędy gmin

0,00 zł

1 615,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

0,00 zł

1 615,00 zł

75095

Pozostała działalność

0,00 zł

1 200,00 zł

w tym:

0,00 zł

1 200,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

1 200,00 zł

0,00 zł

75412

Ochotnicza Straż Pożarna

1 200,00 zł

0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

1 200,00 zł

0,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

754

801

wydatki bieżące

6 170,00 zł

1 049,00 zł

80104

Przedszkola

650,00 zł

862,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

650,00 zł

862,00 zł

z tego: dotacje

650,00 zł

0,00 zł

1 320,00 zł

0,00 zł

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w tym:

wydatki bieżące

1 320,00 zł

0,00 zł

80148

Stołówki szkolne

4 200,00 zł

0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

4 200,00 zł

0,00 zł

80195

Pozostała dzialalność

0,00 zł

187,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

0,00 zł

187,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

104,04 zł

0,00 zł

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

104,04 zł

0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

104,04 zł

0,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

1 500,00 zł

0,00 zł

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

1 500,00 zł

0,00 zł

851

852
85212
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wydatki bieżące

1 500,00 zł

0,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA

4 941,40 zł

5 297,40 zł

85495

Pozostała działalność

4 941,40 zł

5 297,40 zł

w tym:

wydatki bieżące

4 941,40 zł

5 297,40 zł

854

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

200 000,00 zł

35 429,00 zł

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

200 000,00 zł

35 429,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe

200 000,00 zł

35 429,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

187,00 zł

0,00 zł

92605

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

187,00 zł

0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

187,00 zł

0,00 zł

276 181,04 zł

244 590,40 zł

900

926

RAZEM:
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/296/09
Rady Gminy Dobra
z dnia 23 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE, ZMIANA:
Program

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
Urząd Gminy
Dobra

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków
w roku
2009

Kompleksowe
zaopatrzenie
2009-2011
w wodę mieszkańców Gminy
-6.500.000
-200.000
Dobra
w tym:
Środki budżetu
-2.624.000
-200.000
Gminy
Środki PROW
-3.876.000
Rozbudowa i modernizacja
Urząd Gminy
2008-2010
systemu
wodnoDobra
-35.429
kanalizacyjnego w miejscowości Dobra
w tym:
Środki budżetu
-16.551
Gminy
Środki PROW
-18.878
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - PO ZMIANACH:
Program
Jednostka
Okres
Łączne
Wysokość
organizacyjna
realizacji
nakłady
wydatków
realizująca
programu finansowe
w roku
program
2008
Rozbudowa i modernizacja
Urząd Gminy
2008-2010 4.359.611
28.606
systemu
wodnoDobra
kanalizacyjnego w miejscowości Dobra
w tym:
Środki budżetu
2.100.997
20.286
Gminy
Środki EFRR
2.258.614
8.320
Budowa chodników w cenUrząd Gminy
2010
906.952
trach
miejscowości:
ChyDobra
szówki, Półrzeczki, Wilczyce,
Porąbka, Stróża, Przenosza
i Wola Skrzydlańska
w tym:
Środki budżetu
285.575
Gminy
Środki ze Staro121.400
stwa Powiatowego
Środki z PROW
499.977
Poprawa jakości usług i poUrząd Gminy
2009-2010 1.335.245
Dobra
szerzenie oferty Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Dobrej poprzez remont
i wyposażenie budynku nr 233
w tym:
Środki budżetu
635.469
Gminy
Środki z EFRR
699.776
Kompleksowe zagospodaroUrząd Gminy
2008-2010 3.630.252
83.070
wanie centrum Dobrej
Dobra
w tym:
Środki budżetu
882.120
24.921
Gminy

Wysokość
wydatków
w roku
2010

Wysokość
wydatków
w roku
2011

-3.150.000

-3.150.000

-1.212.000

-1.212.000

-1.938.000

-1.938.000

+35.429

-

+16.551
+18.878
Wysokość
wydatków
w roku
2009
2.472.707

Wysokość
wydatków
w roku
2010
1.858.298

1.193.601

887.110

1.279.106

971.188
906.952

285.575
121.400

303.103

499.977
1.032.142

200.441

435.028

102.662
-

597.114
3.547.182
857.199
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Środki ze Starostwa Powiatowego
Środki z MRPO
Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa
na odcinkach ciągu dróg powiatowych
nr
1613K,
1614K,1616K i 1615K na terenie Powiatu Limanowskiego –
etap I
w tym:
Środki budżetu
Gminy
Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwana
odcinkach ciągu dróg powiatowych 1616K, 1632K i 1617K
na terenie Powiatu Limanowskiego – etap I
w tym:
Środki budżetu
Gminy
Remont ciągu dróg gminnych
na terenie Gminy Dobra,
w celu usprawnienia połączeń
komunikacyjnych w tym remont
drogi
gminnej
nr 2521009 Skrzydlna –Rynek
w miejscowości Skrzydlna
i budowy chodników
w tym:
Dotacja z budżetu
państwa
Środki budżetu
Gminy Dobra
Środki ze Starostwa Powiatowego
Modernizacja otoczenia wokół
Szkoły Podstawowej w Dobrej
w tym:
Środki budżetu
Gminy Dobra
Modernizacja otoczenia wokół
Szkoły Podstawowej w Jurkowie
w tym:
Środki budżetu
Gminy Dobra
Modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Wilczycach
w tym:
Środki budżetu
Gminy Dobra
Przebudowa dachu na sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jurkowie
w tym:
Środki budżetu
Gminy
Modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Porąbce
w tym:
Środki budżetu
Gminy Dobra
Wykonanie elewacji w Szkole
Podstawowej w Półrzeczkach
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206.956

Starostwo
Powiatowe w
Limanowej

Starostwo
Powiatowe w
Limanowej

2010

2010

2.541.176
302.999

58.149
-

-

2.483.027
302.999

302.999

-

-

302.999

425.000

425.000
Urząd Gminy
Dobra

2009-2010

206.956

425.000

-

2.273.843

-

425.000

9.150

2.264.693

1.136.921

1.136.921

886.922

9.150

250.000

Urząd Gminy
Dobra

Urząd Gminy
Dobra

Urząd Gminy
Dobra

Urząd Gminy
Dobra

Urząd Gminy
Dobra

Urząd Gminy
Dobra

2010

2010

2010

2010

2010

2010

877.772
250.000

250.000

-

-

250.000

250.000

-

-

250.000

120.000

-

-

120.000

120.000

-

-

120.000

60.000

-

-

60.000

60.000

-

-

60.000

60.000

-

-

60.000

60.000

-

-

60.000

120.000

-

-

120.000

120.000

-

-

120.000

120.000

-

-

120.000
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Środki budżetu
Gminy Dobra
Modernizacja otoczenia wokół
Szkoły Podstawowej w Chyszówkach
w tym:
Środki budżetu
Gminy Dobra
Ogółem:
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w tym:

Urząd Gminy
Dobra

2010

Poz. 270
120.000

-

-

120.000

50.000

-

-

50.000

50.000

50.000

14.013.902

111.676

2.784.960

11.117.266

Przewodniczący Rady Gminy Dobra:
Krzysztof Smaga

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXV/296/09
Rady Gminy Dobra
z dnia 23 grudnia 2009 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZMIANA

Lp.

Program

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość wydatków
w roku 2009
Środki
budżetu
Gminy

1.

Środki
z: EFRR,
PROW,
MRPO
-18.878

Rozbudowa i modernizacja
Urząd Gminy
2008-2010
-16.551
systemu wodnoDobra
kanalizacyjnego w miejscowości Dobra
2.
Kompleksowe zaopatrzeUrząd Gminy
2009-2011
-6.500.000
-200.000
nie w wodę mieszkańców
Dobra
Gminy Dobra
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z EFRR,
PROW, MRPO - PO ZMIANACH:
Lp.
Program
Jednostka orgaOkres realiŁączne
Wysokość wydatków
nizacyjna realizuzacji pronakłady
w roku 2009
jąca program
gramu
finansowe
Środki
Środki
budżetu
z EFRR,
Gminy
PROW,
MRPO
1.
Rozbudowa i modernizacja
Urząd Gminy
2008-2010
4.359.611
1.193.601
1.279.106
systemu wodnoDobra
kanalizacyjnego w miejscowości Dobra
2.
Poprawa jakości usług
Urząd Gminy
2009-2010
1.335.245
200.441
102.662
Dobra
i poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Biblioteki w Dobrej poprzez remont i wyposażenie budynku nr 233
Razem:
5.694.857
1.394.042
1.381.768
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXV/296/09
Rady Gminy Dobra
z dnia 23 grudnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2009 - ZMIANA.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania
Kompleksowe zaopatrzenie
w wodę mieszkańców Gminy
Dobra
Projekt oznakowania drogi
gminnej "Schetynówka "
w miejscowości Skrzydlna
Rozbudowa i modernizacja
systemu wodnokanalizacyjnego w miejscowości Dobra
Rozbudowa i modernizacja
systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie
Dobra-etap II.
R A Z E M:

Dział

Rozdział

010

01010

Plan finansowy
przed zmianą
200 000,00 zł

Zmiana planu finansowego w związku
z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV-296/09
-200 000,00 zł

Plan finansowy
po zmianach
0,00 zł

0,00 zł
600

60016

900

90001

900

90001

3 660,00 zł

3 660,00 zł

2 608 136,00 zł

-35 429,00 zł

2 572 707,00 zł

0,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

2 808 136,00 zł

-31 769,00 zł

2 776 367,00 zł
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXV/296/09
Rady Gminy Dobra
z dnia 23 grudnia 2009 r.

TEKST JEDNOLITY PLANU FINANSOWEGO NA WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2009.
Lp.
1.
2.

Nazwa zadania

Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Jurkowie.
Budowa i modernizacjadróg gminnych.
Remont ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Dobra, w celu uspraw3.
nienia połączeń komunikacyjnych, w tym remont drogi gminnej nr
2521009 Skrzydlna-Rynek w miejscowości Skrzydlna i budowy chodnika.
4.
Wykup działki pod drogę "Potoki " w Skrzydlnej.
5.
Remont dróg lokalnych na terenie gmin Dobra i Mszana Dolna w celu
połączenia drogi wojewódzkiej nr 964 z drogami powiatowymi.
6.
Projekt oznakowania drogi gminnej "Schetynówka " w miejscowości
Skrzydlna
7.
Modernizacja drogi wPółrzeczkach.
8.
Projekt skrzyżowania w miejscowości Skrzydlna.
9.
Projekt pobocza w miejscowości Chyszówki.
10. Projekt stałej organizacji ruchu w Dobrej.
11. Modernizacja dróg rolniczych.
12. Odbudowa dróg po powodzi.
13. Budowa zatoki w Dobrej.
14. Budowaparkinguw Dobrej.
15. Budowa chodników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
16. Wykonanie zadaszenia obok Domu Ludowego w Przenoszy.
17. Poprawa jakości usług i poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Biblioteki w Dobrej poprzez remont i wyposażenie budynku nr 233.
18. Zakupy inwestycyjne.
19. Zakup maszyny czyszczącej.
20. Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Półrzeczkach.
21. Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Jurkowie.
22. Wymiana kotłowni na gazową w Szkole Podstawowej w Wilczycach.
23. Zakupy inwestycyjne-Szkoła Podstawowa w Jurkowie.
24. Zakupy inwestycyjne-Szkoła Podstawowa w Półrzeczkach.
25. Wykonanie kosztorysów inwestorskich-SzP w Półrzeczkach i Jurkowie.
26. Zakupy inwestycyjne.
27. Zakupy inwestycyjne.
28. Dotacja dla SPZOZ w Dobrej na zakup ultrasonografu.
29. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra.
30. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie
Dobra-etap II.
31. Zakupy inwestycyjne.
32. Modernizacja oświetlnia ulicznego.
33. Budowa boiska "Orlik " w Dobrej.
34. Budowa boiska sportowego w Skrzydlnej.
35. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dobra-Krzyżowa ("Orlik
Plus").
RAZEM:

Plan finansowy
po zminanach
618 329,00
1 093 155,00
9 150,00

Dział

Rozdział

600
600

60014
60016

600

60016

600
600

60016
60016

12 000,00
2 168 273,00

600

60016

3 660,00

600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
750

60016
60016
60016
60016
60017
60078
60095
60095
60095
70005
75023

77 861,00
1 220,00
3 660,00
2 440,00
119 500,00
966 171,00
26 383,00
110 000,00
25 000,00
20 000,00
303 103,00

750
750
801
801
801
801
801
801
801
851
851
900

75023
75023
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80148
85154
85195
90001

12 100,00
6 099,00
61 664,00
64 050,00
77 000,00
56 288,00
36 787,00
2 000,00
5 500,00
4 735,00
120 000,00
2 572 707,00

900

90001

900
900
926
926
926

90001
90015
92601
92601
92605

200 000,00
8 296,00
19 193,00
1 022 530,00
30 000,00
43 535,00
9 902 389,00

270
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UCHWAŁA NR XXXV-297-09
RADY GMINY DOBRA
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek
organizacyjnych Gminy Dobra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.), art. 55 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz.1240.) i art. 4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.
z 2007 roku. Nr 68, poz.449) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:
§ 1. Określa szczegółowe zasady i tryb umarzania ,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej
"należnościami", do których nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz. 60 z późn. zm.) od osób
fizycznych , osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej
"dłużnikami".
§ 2. Należności pieniężne stanowiące dochody
Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz dochody z majątku Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy "Ordynacja Podatkowa" mogą
być w przypadkach uzasadnionych gospodarczo lub
zasługujących na szczególne uwzględnienie umarzane
w całości lub w części, rozkładane na raty lub terminy
płatności mogą być odraczane.
§ 3. Należnościami, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały są należności zaległe przysługujące od
jednego dłużnika (należność główna) wraz z należnymi
odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia należności
(należność uboczna) wg stanu na dzień udzielenia umorzenia lub udzielenia ulgi.
§ 4. 1.Należności pieniężne mogą być umarzane
w całości lub w części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności , która następuje, jeżeli wystąpi jedna
z przesłanek: 1) dłużnik - osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł, 2) dłużnik - osoba prawna została wykreślona
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować
należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 3) dłużnik osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
4) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika, 5) ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika, 6)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 7) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
uległa likwidacji, 8) w postępowaniu egzekucyjnym lub
na podstawie innych okoliczności i dokumentów stwier-

dzono że dłużnik nie posiada majątku , z którego można
by dochodzić należności, 9) w przypadku wystąpienia
zdarzeń losowych w rodzinie (choroba itp.) 10) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust.1
pkt. 2,4,5,6,7,8 może nastąpić na wniosek dłużnika,
a w przypadkach określonych w pkt.1 -1, 3, 9,10 również
z urzędu.
3. Należność może być również umorzona w całości lub w części mimo braku przesłanek określonych
w ust.1, jeżeli za umorzeniem przemawiają szczególne
względy gospodarcze lub społeczne , a odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewnia spłaty
tej należności.
4. Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, może nastąpić wtedy, gdy
warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
5. W przypadku umarzania tych części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części
należności , z tym, że w razie nie dotrzymania tego
terminu przez dłużnika, umorzenie może być w całości cofnięte.
6. Organem uprawnionym do umarzania wierzytelności jest Wójt Gminy Dobra.
7. W przypadku gdy przedmiotem wniosku
o umorzenie jest należność przekraczająca kwotę
500,00 zł., podlega on zaopiniowaniu przez Radę Gminy
Dobra.
§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, bądź zasługującym
z innych przyczyn na szczególne uwzględnienie, Wójt
Gminy Dobra może odroczyć termin spłaty całości lub
części należności albo rozłożyć płatność na raty biorąc
pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy.
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust.1 może
nastąpić tylko na wniosek dłużnika.
3. Od należności, w których udzielono ulgi zgodnie z ust.1 nie pobiera się odsetek zwłoki od upływu
terminu zapłaty. Jeżeli jednak dłużnik nie dokonał wpłaty odroczonej wierzytelności, bądź nie wpłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie, od zaległości
zostaną naliczone odsetki ustawowe licząc od pierwszego terminu płatności.
§ 6. Wójt Gminy Dobra uprawniony jest również do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych należności bez względu na wysokość
tych odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty innych należności ubocznych na
zasadach określonych w uchwale.
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§ 7. Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie
ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje: w
odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej; w odniesieniu do wierzytelności wynikającej ze stosunków cywilno
- prawnych w drodze porozumienia; w odniesieniu do
umarzania wierzytelności zarówno o charakterze administracyjnym jak i wynikających ze stosunków cywilno prawnych , w sytuacjach przewidzianych w § 4, ust. 2
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

Poz. 271,272

z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy
Dobra z trybu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Dobra.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra:
Krzysztof Smaga

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Dobra Nr XXXVI/285/06
271
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UCHWAŁA NR XXXII/ 242/09
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1
pkt 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (jt. Dz.U. z 2009r.
Nr 175, poz 1362 ze zm.) Rada Gminy Gromnik uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Mieszkanie chronione przeznacza się dla
osób, które ze względu na trudną sytuację życiową,
wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują
wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie
wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.
2. Mieszkania chronione zapewniają odpowiednie
wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną.
3. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się
w szczególności:
a) osobom chorym psychicznie lub z zaburzeniami
psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo – dla których organizuje się
mieszkania chronione w celu usamodzielnienia życiowego poprzez prowadzenie treningów czynności
dnia codziennego w ramach procesu terapeutycznego,
b) osobom, które doznają przemocy domowej, a dalsze
pozostawanie w miejscu zamieszkania narażałoby ich
zdrowie i życie,
c) osobom bezdomnym, prowadzącym samodzielne
gospodarstwo domowe, posiadającym ostatnie zameldowanie na terenie Gminy Gromnik, oczekującym
na przydział lub dążącym do uzyskania mieszkania
samodzielnego, a w przypadku wystąpienia uzależnienia od alkoholu lub środków psychoaktywnych,
tylko osobom, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej, zajmującej się leczeniem odwykowym,
d) osobom opuszczającym domy dla samotnych matek,
ośrodki interwencji kryzysowej,

e) usamodzielniającym się wychowankom placówek
opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
którzy uzyskali pozytywną decyzję o przydziale lokalu
z zasobów gminy.
§ 2. 1. W gminnym zasobie mieszkaniowym wydziela się lokale przeznaczone na mieszkania chronione
zwolnione z opłat czynszowych.
2. Mieszkanie chronione funkcjonuje w strukturze
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Mieszkania chronione finansowane są w ramach zadań własnych gminy
4. Mieszkanie chronione nie podlega wykupowi,
wynajmowaniu i odstępowaniu innym osobom.
§ 3. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przysługuje osobom, dla których gminą właściwą miejscowo,
w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
jest gmina Gromnik
2. Okres pobytu w mieszkaniu nie powinien być
dłuższy niż 2 lata, z zastrzeżeniem ust.3
3. Pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 6 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia maksymalnie do
2 lat, o ile przedłużenie pobytu w mieszkaniu jest niezbędne do uzyskania usamodzielnienia określonego
w § 1 ust.3 pkt. a.
§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu świadczenia w formie
pobytu w mieszkaniu chronionym wydaje Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku
w oparciu o przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 określa czas
pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano
pobyt w mieszkaniu chronionym.
3. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się
decyzją wymienioną w ust. 1 w przypadku osób chorych
i zaburzonych psychicznie po uzyskaniu stosownego
zaświadczenia lekarskiego.
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Poz. 272

4. Po zakończeniu pobytu w mieszkaniu Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma obowiązku zapewnienia lokalu mieszkalnego.

3. Nie nabywa prawa do zamieszkiwania dziecko
osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.

5. Współprzebywanie w mieszkaniu chronionym
wszystkich osób, którym przyznano pobyt w mieszkaniu
opiera się na poszanowaniu godności innych osób,
poszanowanie cudzej własności, respektowanie innych
osób do realizacji własnych potrzeb i zainteresowań,
wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji.

4. Poza uprawnionymi osobami w mieszkaniu
chronionym nie mogą przebywać inne osoby na czas
dłuższy niż okres wizyty towarzyskiej lub rodzinnej trwający nie dłużej niż 1 dzień.

§ 5. Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje
w szczególności:
1) korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju oraz
z jego wyposażenia,
2) korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych,
3) pomocy pracownika socjalnego, opiekunów i specjalistów w realizacji kontraktu socjalnego,
4) pomocy pracownika socjalnego, opiekunów w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania
własnymi zasobami pieniężnymi, nabywaniu umiejętności społecznych,
5) pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym.
§ 6. 1. W mieszkaniu chronionym może zamieszkiwać tylko osoba wymieniona w decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust.

5. Udostępnienie pomieszczeń mieszkania chronionego w celach pobytowo – noclegowych osobom
nieuprawnionym jest korzystaniem z usługi w sposób
niezgodny z przeznaczeniem i stanowić będzie podstawę do uchylenia decyzji administracyjnej przyznającej
prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym.
§ 7. 1. Osoby zamieszkałe w mieszkaniu chronionym nie ponoszą odpłatności, jeżeli ich dochód nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (jt. Dz.U. z 2009r. Nr 175,
poz 1362).
2. Dla świadczeniobiorców, których dochód na
osobę przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniu chronionym określa poniższa
tabela:

2. Przez zawarcie związku małżeńskiego współmałżonek osoby zamieszkującej w mieszkaniu chronionym nie
nabywa prawa do korzystania z tego mieszkania.
Kryterium dochodowe % osoby samotnie gospodarującej Wysokość odpłatności % ustalona od kosztu pobytu
Powyżej 100% do 150%
10%
Powyżej 150% do 200%
20%
Powyżej 200% do 250%
30%
Powyżej 250% do 300%
40%
Powyżej 300% do 350%
50%
Powyżej 350%
100%
3. Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym do6. Przyjmuje się miesięczny okres rozliczeniowy za
konuje się w terminie i na zasadach określonych w depobyt w mieszkaniu chronionym.
cyzji administracyjnej przyznającej świadczenie w po7. Nie regulowanie ustalonych opłat za pobyt
staci pobytu w mieszkaniu chronionym.
w mieszkaniu chronionym podlega egzekucji w trybie
4. Odpłatność osoby, której przyznano pobyt
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
w mieszkaniu chronionym jest proporcjonalna do liczby
§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
osób przebywających wspólnie w tym mieszkaniu oraz
na wniosek osoby zamieszkałej w mieszkaniu chroniodo kosztu przyznanej indywidualnie świadczonej usługi
nym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego,
w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może
5. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt
w drodze decyzji administracyjnej częściowo lub całkow mieszkaniu chronionym mieszkaniec pokrywa w całowicie zwolnić tę osobę z odpłatności za pobyt w mieszści lub części:
kaniu chronionym.
1) koszty eksploatacji mieszkania, przez które rozumie się:
a) opłaty czynszowe( w tym koszty obsługi administracyjno – finansowej) oraz koszty drobnych napraw i bieżących konserwacji lokalu i jego wyposażenia, a nadto innych opłat dotyczących lokalu,
oprócz wydatków inwestycyjnych,
b) opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,
odprowadzania ścieków, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, jeżeli mieszkanie jest wyposażone w odrębne urządzenia do świadczenia tych
usług,
2) koszty usług, z których może korzystać mieszkaniec,
przez które rozumie się koszty świadczenia usług przez
pracowników, o których mowa w § 5 pkt. 3 i 4.

2. Częściowe zwolnienie z odpłatności może być
udzielone, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności takie
jak przewlekła, długotrwała choroba, znaczne, udokumentowane wydatki na leki, wydatki na rehabilitację.
3. Częściowe zwolnienie z odpłatności nie może
przekroczyć 50% należnej opłaty.
4. Całkowite zwolnienie z odpłatności może być
udzielone tylko w przypadkach wystąpienia zdarzenia
losowego lub klęski żywiołowej.
5. Zwolnienie całkowite lub częściowe z opłat może być udzielone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 9. 1. Mieszkaniec traci prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym na skutek:
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1) upływu okresu pobytu jaki został określony w decyzji
administracyjnej,
2) pozbawienia tego prawa z powodu:
a) korzystania z przyznanego świadczenia w postaci
mieszkania chronionego w sposób niezgodny
z przeznaczeniem, w szczególności nieprzestrzegania Regulaminu,
b) nie realizowania indywidualnego programu,
c) zmiany sytuacji osobistej lub materialnej, która
powoduje, że korzystanie ze świadczenia w postaci
mieszkania chronionego nie jest konieczne lub celowe.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt.1
mieszkaniec jest zobowiązany do opuszczenia mieszkania chronionego w ostatnim dniu terminu określonego w decyzji, natomiast w przypadku określonym
w ust.1 pkt.2 – w dniu, w którym decyzja o pozbawieniu prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym stała
się wykonalna.

Poz. 272,273,274

§ 10. 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji mieszkań chronionych określa Regulamin mieszkań
chronionych ustalony i zatwierdzony przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku.
2. Nie przestrzeganie przez mieszkańca postanowień niniejszej uchwały oraz regulaminu mieszkań
chronionych może stanowić podstawę do uchylenia
decyzji o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gromnik.
§ 12. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy Gromnik:
Czesław Cudek
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UCHWAŁA NR XXXII/ 244 /09
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gromniku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1379 ze zm.) RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXI/173/08 Rady Gminy
Gromnik z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku do podejmowania działań wobec dłuż-

ników alimentacyjnych (Dz.Urz.Woj.Małop. Nr 137,
poz. 949).
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady Gminy Gromnik:
Czesław Cudek
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UCHWAŁA NR LXV/ 376/ 2010
RADY GMINY GDÓW
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym
pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
w latach 2006-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz .U. Nr 26 poz.186 ), Rada
Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. Zapewnia się w ramach programu wieloletniego realizowanego w latach 2006 – 2013 pomoc w zakre-

sie dożywiania: a) dzieciom do 7 roku życia b) uczniom
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
§ 2. Osobom wymienionym w § 1 przyznaje się
pomoc w formie: a) posiłku, b) świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności, c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
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§ 3. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa
w § 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. 1. W przypadku gdy dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przyznana
pomoc w formie posiłku, może odbywać się na zasadzie
zwrotu wydatków przez osobę lub rodzinę w całości.
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, upoważniony do wydawania decyzji
administracyjnych, może odstąpić od żądania zwrotu
kosztów dożywiania w sytuacjach wyjątkowych,
w szczególności z powodów wymienionych w art. 7
ustawy o pomocy społecznej lub kiedy żądanie zwrotu

Poz. 274,275

wydatków na udzielone świadczenie, stanowiłoby dla
osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.
§ 6. Traci moc uchwała nr XLVIII/317/2006 Rady
Gminy Gdów z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą
w zakresie dożywiania.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący Rady: T. Ciężarek
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UCHWAŁA NR XXX/266/2009
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 9 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 1997 r. Nr 110, poz. 721, z póź. zm./ - Rada Miasta
Jordanowa u c h w a l a, co następuje:

Załącznik
do Uchwały nr XXX/266/2009
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2009r.
a
STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W JORDANOWIE

§ 1. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jordanowie nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/131/2000 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 21 sierpnia 2000 r. zmieniająca uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie.

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie jest
miejską, samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 2. Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie działa
na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U z 1997 r. Nr 110 poz. 721 i Nr 141 poz. 943,
z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 1999 r. Nr 101 poz. 1178
oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136), uchwały Rady Miejskiej
o jego utworzeniu oraz niniejszego statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa:
mgr Maria Pudo
a
ł

§ 3. OrganizatoremZMiejskiego Ośrodka Kultury
jest gmina Miasto Jordanów.
§ 4. 1. Miejski Ośrodek Kultury działa na obszarze Miasta Jordanowa.
2. Miejski Ośrodek Kultury może współdziałać
z instytucjami kultury oraz organizować imprezy artystyczne i kulturalne także poza obszarem miasta.
§ 5. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Jordanów, ul. Rynek 2.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 40
§ 6. 1. Miejski Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez organizatora.
2. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Miasto Jordanów
nie odpowiada za zobowiązania Miejskiego Ośrodka
Kultury.
2. Miejski Ośrodek Kultury otrzymuje dotacje
z budżetu Miasta. Wysokość dotacji określa uchwała
budżetowa Rady Miasta.
3. Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka
Kultury w zakresie określonym przepisami prawa
sprawuje Burmistrz Miasta Jordanowa.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działalności Miejskiego Ośrodka
Kultury
§ 8. 1. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, turystyki i kultury
fizycznej.
2. W tworzeniu programu działalności kulturalnej określającego jej cele i kierunki Miejski Ośrodek
Kultury współdziała ze społecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami itp.
§ 9. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy:
1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań
i potrzeb kulturalnych,
2) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości
kulturalnych,
3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego i folkloru,
5) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy
i sztuki,
6) propagowanie zdrowego trybu życia poprzez działania w zakresie turystyki, rekreacji i sportu,
7) dbanie o równy dostęp do oferowanych form aktywności dla wszystkich mieszkańców miasta,
8) prowadzenie działań dotyczących współpracy Miasta z innymi instytucjami i Ośrodkami Kultury w zakresie działalności kulturalnych.
§ 10. Zadania w zakresie działalności kulturalnej
Ośrodek Kultury realizuje poprzez:
1) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,
2) inicjowanie oraz pomoc zespołowym formom
twórczości i uczestnictwa w kulturze,
3) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, oświatowych
i innych,
4) działalność instrukcyjno - metodyczną,
5) organizację wystaw, przeglądów imprez sportowych i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
6) inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej innych form twórczości oraz aktywności mieszkańców Miasta.
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§ 11. W celu pomnożenia środków finansowych
na działalność kulturalną Miejski Ośrodek Kultury
może realizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi
w zakresie informacji, szkolenia, reklamy, działalności
wydawniczej oraz inne działania gospodarcze.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie Miejskim Ośrodkiem
Kultury
§ 12. Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta.
§ 13. Kształt struktury organizacyjnej Miejskiego
Ośrodka Kultury powinien być dostosowany do wymagań realizacji programu działalności kulturalnej,
ustalonego we współdziałaniu ze społecznym ruchem
i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz zapewniać efektywne wykorzystanie powierzonych i nabytych środków finansowo-materialnych zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 14. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje
Burmistrz Miasta Jordanowa. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu dyrektora powołuje Burmistrz
Miasta Jordanowa.
§ 15. 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury jest
kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy.
2. W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Jordanowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury może
tworzyć oddziały i inne podporządkowane jednostki
organizacyjne działalności kulturalnej.
3. Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kultury dyrektor może powołać ciało doradcze „Radę Programową
Miejskiego Ośrodka Kultury”.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa i majątkowa Miejskiego
Ośrodka Kultury
§ 16. 1. Miejski Ośrodek Kultury gospodaruje
mieniem komunalnym przekazanym przez miasto,
zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych.
2. Zakres samodzielności dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w gospodarowaniu powierzonymi
składnikami mienia komunalnego określają przepisy
ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.
3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach
majątkowych dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
współdziała z głównym księgowym Ośrodka Kultury
w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
§ 17. 1. Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury
jest finansowana ze środków własnych, z dotacji
przyznanej w budżecie Miasta oraz z darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.
2. Podstawą, gospodarki finansowej jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora,

Dziennik
Dziennik Urzędowy
Urzędowy
Województwa
Województwa Małopolskiego
Małopolskiego Nr
Nr 21
40
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uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie Miasta a w nim:

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

1) plan usług
2) plan przychodów i kosztów
3) plan remontów i konserwacji środków trwałych
4) plan inwestycji

§ 19. Zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury
może dokonywać Rada Miasta w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 20. Likwidacja Miejskiego Ośrodka Kultury może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Rady
Miasta, z zachowaniem warunków określonych
w ustawie.

3. Miejski Ośrodek Kultury tworzy fundusz instytucji i posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury składa
corocznie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki
Społecznej sprawozdanie z prowadzonej działalności
finansowej i programowej.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa:
mgr Maria Pudo

§ 18. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby
prawne.
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UCHWAŁA NR NR XXXVI/238/09
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi
zmianami/ oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 1 – Dochody
budżetu na 2009 rok do Uchwały Nr XXVI/184/08 Rady
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2008
roku:

Zwiększa dochody gminy o kwotę:
1. W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
W tym: dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Drogi wewnętrzne
W tym: dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
2.

W DZIALE

700

340.400 zł
1.370 zł
500 zł
500 zł
500 zł
870 zł
870 zł
870 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody majątkowe
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
W tym: dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów

32.900 zł
32.900 zł
25.600 zł
25.600 zł

17.000 zł
17.000 zł
17.000 zł
17.000 zł

3.

W DZIALE

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Straż Miejska
W tym: dochody bieżące
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

4.

W DZIALE

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCHI OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
W tym: dochody bieżące

7.300 zł
2.500 zł
4.800 zł

211.958 zł

5.700 zł
5.700 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 40
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Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
W tym: dochody bieżące
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
W tym: dochody bieżące
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zaległości z podatków zniesionych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W tym: dochody bieżące
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
W tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
5.

W DZIALE

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakłady gospodarki komunalnej
W tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
W tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów

Zmniejsza dochody gminy o kwotę:
1.

2.

W DZIALE

W DZIALE

700

756

Poz. 276
5.700 zł
2.000 zł

2.000 zł
2.000 zł
201.700 zł

201.700 zł
7.500 zł
41.000 zł
3.000 zł
30.000 zł
118.000 zł
2.200 zł
58 zł
58 zł
58 zł
2.500 zł
2.500 zł
2.500 zł
77.172 zł
75.845 zł
75.845 zł
75.845 zł
1.327 zł
1.327 zł
1.327 zł
1.248.693 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym: dochody bieżące
Wpływy z opłat z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych dochodów

118.993 zł
118.893 zł
118.893 zł
3.100 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
W tym: dochody bieżące
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
W tym: dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Zaległości z podatków zniesionych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
W tym: dochody bieżące

1.115.700 zł

115.893 zł

5.700 zł
5.700 zł
5.700 zł
555.000 zł

555.000 zł
500.000 zł
10.000 zł
35.000 zł
10.000 zł
155.000 zł

155.000 zł

Dziennik Urzędowy
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Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W tym: dochody bieżące
Wpływy z opłaty skarbowej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
W tym: dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.

W DZIALE

Poz. 276
150.000 zł
2.000 zł
3.000 zł
100.000 zł
100.000 zł
100.000 zł
300.000 zł
300.000 zł
300.000 zł

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
14.000 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
14.000 zł
W tym: dochody bieżące
14.000 zł
Wpływy z opłaty produktowej
14.000 zł
Miejskiej
w
Suchej
Beskidzkiej
z
dnia
30
grudnia
2008
§ 2. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 2 – Wydatki
roku:
budżetu na 2009 rok do Uchwały Nr XXVI/184/08 Rady

Zwiększa wydatki gminy o kwotę:
1.

W DZIALE
Rozdz.

851
85154

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym: wydatki bieżące

2.

W DZIALE
Rozdz.

900
90017

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakłady gospodarki komunalnej
W tym: wydatki majątkowe
Z tego na dotacje

12.908 zł
58 zł
58 zł
58 zł
12.850 zł
12.850 zł
12.850 zł
12.850 zł

Zmniejsza wydatki gminy o kwotę:

921.201 zł

1.

283.238 zł
22.758 zł
22.758 zł
22.758 zł

W DZIALE
Rozdz.

600
60016

Rozdz.

60017

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
W tym: wydatki majątkowe
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wraz z budową mostu przy ul. Beniowskiego w Suchej Beskidzkiej”
Drogi wewnętrzne
W tym: wydatki majątkowe
„Modernizacja infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego oraz
małej architektury osiedla Beskidzkiego”
„Dokumentacja projektu parkingu ul. Piłsudskiego”
„Budowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. 3 Maja”

2.

W DZIALE
Rozdz.

630
63003

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
W tym: wydatki bieżące
Z tego na dotacje

3.

W DZIALE
Rozdz.

700
70005

Rozdz.

70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym: 1/wydatki bieżące
2/wydatki majątkowe
„Wykup gruntów”
„”Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni
Zdrowia przy ul. Handlowej w Suchej Beskidzkiej – środki gminy
Pozostała działalność
W tym: wydatki bieżące

W DZIALE

710

4.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

260.480 zł
260.480 zł
187.190 zł
20.000 zł
53.290 zł
5.500 zł
5.500 zł
5.500 zł
1.500 zł
244.010 zł
162.860 zł
22.150 zł
140.710 zł
24.817 zł
115.893 zł
81.150 zł
81.150 zł
1.950 zł

Dziennik Urzędowy
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Poz. 276

Rozdz.

71035

Cmentarze
W tym: wydatki bieżące

W DZIALE
Rozdz.

750
75011

Rozdz.

75022

Rozdz.

75023

Rozdz.

75075

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
W tym: wydatki bieżące
Z tego na wynagrodzenia i pochodne
Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/
W tym: wydatki bieżące
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
W tym: wydatki bieżące
Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym: wydatki bieżące
Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

39.781 zł
20.423 zł
20.423 zł
13.163 zł
2.000 zł
2.000 zł
15.458 zł
15.458 zł
15.458 zł
1.900 zł
1.900 zł
1.900 zł

W DZIALE
Rozdz.

754
75412

Rozdz.

75414

Rozdz.

75421

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
W tym: wydatki bieżące
Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Obrona cywilna
W tym: wydatki bieżące
Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zarządzanie kryzysowe
W tym: wydatki bieżące

47.686 zł
18.816 zł
18.816 zł
1.597 zł
8.820 zł
8.820 zł
900 zł
20.050 zł
20.050 zł

7.

W DZIALE
Rozdz.

851
85149

OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
W tym: wydatki bieżące

8.

W DZIALE
Rozdz.

900
90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym: wydatki majątkowe
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Beskidzka
w ul. Błądzonka – etap II” – środki gminy
„Kanalizacja sanitarna ul. Zamkowa”
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Beskidzka w ulicy
Zasypnica – etap I” – środki gminy
„Kanalizacja sanitarna i opadowa ul. Nad Stawami
„Sieć wodociągowa Podksięże”
Zakłady gospodarki komunalnej
W tym: wydatki bieżące
Z tego na dotacje
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
W tym: wydatki bieżące
Pozostała działalność
W tym: wydatki bieżące
Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.

6.

9.

10.

Rozdz.

90017

Rozdz.

90020

Rozdz.

90095

W DZIALE
Rozdz.

921
92109

Rozdz.

92120

W DZIALE
Rozdz.

926
92605

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym: wydatki bieżące
Z tego na dotacje
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W tym: wydatki bieżące
Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.950 zł
1.950 zł

2.700 zł
2.700 zł
2.700 zł
255.351 zł
221.167 zł
221.167 zł
57.072 zł
39.974 zł
800 zł
40.000 zł
83.321 zł
12.850 zł
12.850 zł
12.850 zł
14.000 zł
14.000 zł
7.334 zł
7.334 zł
7.334 zł
33.563 zł
16.000 zł
16.000 zł
16.000 zł
17.563 zł
17.563 zł
16.110 zł
7.422 zł
7.422 zł
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W tym: wydatki bieżące
Z tego na dotacje
§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały:
1) Plan dochodów po dokonanej zmianie wynosi 19.289.249,63 zł
2) Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi 21.403.552,34 zł
3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budżetu w kwocie 2.114.302,71 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.114.302,71 zł
§ 4. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 3 – Przychody
i Rozchody Budżetu Gminy Sucha Beskidzka na 2009 rok
do Uchwały Nr XXVI/184/08 Rady Miejskiej w Suchej
Beskidzkiej z dnia30 grudnia 2008 r. – jak Załącznik Nr 1
do Uchwały.
§ 5. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 8 – Dochody
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2009 r. do
Uchwały Nr XXVI/184/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2008 r. – jak Załącznik Nr 2
do Uchwały.
§ 6. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 9 – wydatki
majątkowe budżetu Gminy Sucha Beskidzka w 2009
roku do Uchwały Nr XXVI/184/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2008 r.jak Załącznik
Nr 3 do Uchwały.

Poz. 276

7.422 zł
3.655 zł
§ 7. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 10 – Dotacje
dla gminnych instytucji kultury na 2009 roku do Uchwały Nr XXVI/184/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 grudnia 2008 r. – jak Załącznik Nr 4 do Uchwały.
§ 8. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 12 – Środki na
dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu
zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora
finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku w 2009 roku do Uchwały Nr XXVI/184/08 Rady
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2008 r.
– jak Załącznik Nr 5 do Uchwały.
§ 9. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 13 - Plan
przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej na 2009 rok do Uchwały Nr XXVI/184/08
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiejz dnia 30 grudnia
2008 r. – jak Załącznik Nr 6 do Uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: B. Ćwiękała
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/238/09
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Sucha Beskidzka na 2009 rok.
LP
1
2
3
4

5

TREŚĆ
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
WYNIK /-/
PRZYCHODY BUDŻETU w tym:
pożyczki
kredyty
inne źródła /pozostałość środków na rachunku bankowym w 2008 r./
ROZCHODY BUDŻETU w tym:
spłatazaciągniętych pożyczek
spłata kredytów
wykup obligacji

KWOTA ZŁ
19 289 249,63
21 403 552,34
2 114 302,71
2 999 872,00
1 864 600,00
800 000,00
335 272,00
885 569,29
582 069,29
103 500,00
200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej: B. Ćwiękała

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/238/09
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 grudnia 2009 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 w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2009 r.

Nazwa
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
RAZEM

Dział
756

Rozdział

Dochody
320 663

75618

320 663

Wydatki

851
85153
85154
320 663

8 100
312 563
320 663

Przewodniczący Rady Miejskiej: B. Ćwiękała
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Poz. 276
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/238/09
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sucha Beskidzka w roku 2009

Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Wyszczególnienie
2
WYDATKI MAJĄTKOWE
Przebudowa chodnika w/c ul. Makowskiej oraz przystanku autobusowego w/c
drogi krajowej
Ulica Armii Krajowej
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wraz z budową mostu przy ul. Beniowskiego w Suchej Beskidzkiej
Przebudowa chodnika ul. Płk Semika
Budowa chodnika przy ul. Handlowej w Suchej Beskidzkiej
Budowa chodnika przy ul. Szczepkowskiego w Suchej Beskidzkiej
Modernizacja infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego oraz małej architektury osiedla Beskidzkiego
Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon Dąbie"
Modernizacja drogi wewnętrznej bocznej od ul. Szpitalnej
Droga wewnętrzna Role - Zawodzie
Budowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. 3 Maja
Odbudowa drogi do osiedla Kamienne / odcinek III/ w tym:
środki Gminy
środki z dotacji
Odbudowa odcinka drogi do osiedla Pikieta w tym:
środki gminy
środki z dotacji
Odbudowa drogi Lipie w tym:
środki gminy
środki z dotacji
Odbudowa odwodnienia drogi oraz poboczy Podksięże nad Modrzewiami w tym:
środki gminy
środki z dotacji
Małopolski System Informacji Turystycznej - stworzenie punktu Informacji Turystycznej w Suchej Beskidzkiej
Wykup gruntów
Budynek Urzędu Miejskiego /roboty adaptacyjno - remontowe 2-go piętra/
Modernizacja parkingu oraz dojazdu do Miejskiej Przychodni Zdrowia"
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Makowska 24
Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia przy
ul. Handlowej w Suchej Beskidzkiej
Komputeryzacja
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego
Zakupy inwestycyjne
Komputeryzacja Redakcji Gazety Samorządowej
Zakupy inwestycyjne
Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja wc
Termomodernizacja budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej w tym:
środki gminy
środki z pożyczki
Modernizacja WC w Miejskim Przedszkolu Samorządowym
Budowa placu zabaw dla dzieci
Zakupyinwestycyjne do Hali Sportowej przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa
Nr 1 i Gimnazjum

Dział
3

Rozdz.
4

600

60011

40 500

600
600

60016
60016

40 500
69 198

600
600
600
600

60016
60016
60016
60017

86 000
24 000
17 000
12 810

600
600
600
600
600

60017
60017
60017
60017
60078

600

60078

600

60078

600

60078

630

63003

3 780
68 500
110 000
6 710
39 424
10 283
29 141
38 410
10 021
28 389
153 528
40 041
113 487
44 548
15 573
28 975
1 220

700
700
700
700
700

70005
70005
70005
70005
70005

29 183
50 000
163 000
28 000
123 107

750
750
750
750
754
801
801

75011
75023
75023
75023
75416
80101
80101

5 500
38 713
10 387
2 700
750
47 100
126 154

80104
85154
85154

43 554
82 600
46 400
16 438
10 000

801
851
851

Kwota
5

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 40
32

33

34
35

36
37
38
39
40
41
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Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Beskidzka od ul. Spółdzielców do ul. Zasypnica - etap II w tym:
środki gminy
środki z pożyczki
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Beskidzka wul. Błądzonka - etap II w tym:
środki gminy
środki z pożyczki
Kanalizacja sanitarna ul. Zamkowa
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Beskidzka w ulicy Zasypnica - etap I w tym:
środki gminy
środki z pożyczki
Sieć wodociągowa Podksięże
Składka inwestycyjna z tytułu przynależności do Związku Gmin Dorzecza Górnej
Skawy
Szalety Miejskie
Zakupy inwestycyjne
Oświetlenie ul. Błądzonka
Zakupy Inwestycjne
RAZEM

900

90001

594 221

90001

128 221
466 000
1 151 832

90001
90001

505 832
646 000
26
934 004

900
900

90001
90002

264 004
670 000
16 679
95 580

900
900
900
900

90003
90004
90015
90017

900

900
900

52 000
8 000
24 071
12 850
4 342 823

Przewodniczący Rady Miejskiej: B. Ćwiękała

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/238/09
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok.
Lp.
1
1
2
3

Wyszczególnienie
2
Miejski Ośrodek Kultury – Zamek
Biblioteka Suska
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
RAZEM

Dział
3
921
921
921

Rozdział
4
92109
92116
92118

Kwota
5
366 083
388 710
146 000
900 793

Przewodniczący Rady Miejskiej: B. Ćwiękała
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/238/09
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Środki na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych podmiotom nienależącym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
Lp.
1
1
2
3

Wyszczególnienie
2
Zadania w zakresie turystyki
Zadania w zakresie pomocy społecznej
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM

Dział
3
630
852
926

Rozdział
4
63003
85295
92605

Kwota
5
1 500
4 000
116 345
121 845

Przewodniczący Rady Miejskiej: B. Ćwiękała
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/238/09
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej na 2009 rok

Wyszczególnienie

Dział
Rozdział

1
Zakład Komunalny

2
90090017

Stan środków obrotowych na początek
roku budżetowego

RAZEM

Przychody w
tym dotacja

3

4
4 701 760
dotacja
330.000
4 701 760

308 482

308 482

Koszty w tym wpłata
do budżetu nadwyżki
środków obrotowych
5
4 709 361

Stan środków obrotowych na koniec
roku budżetowego

4 709 361

300 881

6
300 881

276

Przewodniczący Rady Miejskiej: B. Ćwiękała

277
277

UCHWAŁA NR XXXV/258/10
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.), art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r. z późn.zm.), po stwierdzeniu zgodności projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
gminy Stryszawa w części sołectwa Stryszawa z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rada Gminy Stryszawa
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stryszawa, zwany
dalej planem.
2. Obszar planu obejmuje obszar o powierzchni
ok. 0,48 ha, wskazany na załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Ustalenia planu składają się z:
1) tekstu niniejszej uchwały,
2) załącznika nr 1 - rysunku „Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu” stanowiącego integralną część
uchwały,
3) załącznika nr 2, będącego integralną częścią uchwały,
zawierającego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
4) załącznika nr 3, będącego integralną częścią uchwały,
zawierającego informacje na temat sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Podstawowym celem planu jest stworzenie
podstaw formalno-prawnych do ustalenia przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu oraz sposobu zabudowy z zachowaniem:
1) ochrony interesu publicznego w zakresie zachowania
wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego
i krajobrazu,
2) zapewnienia warunków przestrzennych dla rozwoju
mieszkalnictwa i usług z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego, wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,
3) wykształcenie przestrzeni publicznych,
4) minimalizacja konfliktów pomiędzy użytkownikami
przestrzeni.
§ 3. 1. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
wynikające z ustaleń niniejszego planu, są ustaleniami
obowiązującymi:
1) granice obszaru objętego zmianą planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
oraz różnych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) oś widokowa,
5) symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz różnych
warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:
a) MU – Teren mieszkaniowo - usługowy,
b) ZU – Teren zieleni.
2. Następujące elementy występujące na rysunku
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wynikające z ustaleń przepisów odrębnych, są ustaleniami
obowiązującymi:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 40

– 1303 –

1) zasięg terenu objętego wpisem do rejestru zabytków,
2) Obszar Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych GZWP
nr 444 Dolina rzeki Skawy,
3) strefa pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody na
Stryszawce,
4) napowietrzna linia 15 kV wraz ze strefą techniczną.
§ 4. 1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, składają się:
1) ustalenia ogólne, o których mowa w rozdziale I,
2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze opracowania, zawarte w rozdziale II,
3) ustalenia zawarte w rozdziałach III i IV.
2. Podejmowane przedsięwzięcia i inwestycje
(w zakresie zagospodarowania terenów) nie mogą naruszać ustaleń, o których mowa w pkt 1.
§ 5. Jeżeli jest mowa o: 1. przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to takie przeznaczenie, które
powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym
liniami rozgraniczającymi,
2. przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się
przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które go
wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
3. zieleni urządzonej – rozumie się przez to zespoły zadrzewień, zakrzewień oraz zieleni niskiej skomponowane pod względem estetycznym i plastycznym,
4. nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się
przez to linię określającą dopuszczalne (nieprzekraczalne) położenie fasad nowych budynków i innych obiektów kubaturowych, w stosunku do danej drogi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, daszków, balkonów. Elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 1,2 m. Szerokość
wysuniętego elementu nie może przekraczać ¼ długości
elewacji fasady,
5. rzucie bryły budynku - rozumie się przez to
powierzchnię rzutu budynku liczoną po zewnętrznym
obrysie ścian. Do powierzchni tej nie wlicza się garaży,
tarasów, nie obudowanych ścianami schodów, balkonów.
Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym
planem
I Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. We wszystkich terenach oznaczonych symbolami wymienionymi w § 3, obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem sieci i urządzeń kanalizacji oraz zaopatrzenia w wodę.
§ 7. 1. Ustala się następujące elementy kompozycji
przestrzennej jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy – wyznaczone na
rysunku planu, określające dopuszczalne (nieprzekraczalne) położenie fasad nowych budynków i innych
obiektów kubaturowych zgodnie z zapisami zawartymi
w § 5,
2) oś widokowa – wyznaczona na rysunku planu, wskazująca miejsca zachowania otwarć widokowych na
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budynek wpisany do rejestru zabytków (budynek
dawnego Zarządu Dóbr Tarnowskich).
2. Ze względu na wielkość i charakter obszaru (cały obszar wpisany do rejestru zabytków) objętego zmianą planu, nie wprowadza się regulacji dotyczących
przeprowadzania scaleń.
3. Za zgodne z planem uznaje się:
1) lokalizowanie w granicach całego terenu objętego
planem, nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z § 6 i 12,
2) przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy
i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie intensywności zabudowy, zasad zagospodarowania terenów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających
z ustaleń planu dla poszczególnych kategorii terenów,
3) wyznaczenie nieoznaczonych na rysunku planu ciągów pieszych,
4) utrzymanie istniejącej zabudowy położonej pomiędzy
drogą a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną dla
tej drogi z zakazem rozbudowy tej zabudowy w kierunku drogi.
§ 8. 1. Dla całego obszaru objętego planem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania
nadzwyczajnym zagrożeniom obowiązuje:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2) wyprzedzająca lub równoległa w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowa sieci wodociągowej
dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów
w zakresie ilości i jakości wody z uwzględnieniem
ochrony przeciwpożarowej,
3) wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
4) zastosowanie rozwiązań uwzględniających konieczność redukcji zagrożeń dla istniejącej zabudowy.
II Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury
współczesnej i krajobrazu kulturowego
§ 9. 1. Dla całego obszaru objętego zmianą planu
obowiązuje ochrona zasobów wodnych wynikająca
z położenia w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
Wód Podziemnych dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 444 Dolina rzeki Skawy. W terenach
tych obowiązuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji
bez koniecznych zabezpieczeń przed przenikaniem do
podłoża i wód podziemnych substancji toksycznych
i innych szkodliwych dla wód podziemnych.
§ 10. 1. Dla całego obszaru objętego zmianą planu
obowiązują przepisy wynikające z położenia w strefie
pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody na Stryszawce zawarte w decyzji Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej nr OS. II – 7211/116/84 z dnia
09.01.1985 r.
2. W strefie tej zabrania się w szczególności:
1) wprowadzania ścieków do wody i gruntu,
2) wydobywania kruszywa z rzeki,
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3) grzebania zwierząt,
4) pojenia w rzece bydła i trzody chlewnej,
5) urządzania obozowisk,
6) tworzenia wysypisk śmieci,
7) stosowania środków ochrony roślin i nawożenia
w odległości mniejszej niż 50 m od rzeki.
§ 11. 1. W zakresie ochrony przyrody i środowiska
obowiązują następujące zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie
z ustaleniami dla powierzchni biologicznie czynnej
w rozumieniu przepisów odrębnych,
2. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów
oraz ochrony jakości wód obowiązuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz
wód opadowych z powierzchni terenu do gruntu,
2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest podłączenie nowopowstających obiektów do sieci kanalizacji
gminnej,
3) prowadzenie jakiejkolwiek działalności nie może powodować powstawania uciążliwości wykraczających
poza granice działki, do której użytkownik ma tytuł
prawny; dotyczy to zwłaszcza odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza,
4) wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków
przemysłowych i opadowych za zgodą zarządcy sieci,
pod warunkiem wcześniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeń do parametrów ścieków
sanitarnych z zachowaniem warunków określonych
w przepisach odrębnych,
5) prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie
z zasadami określonymi w § 14 oraz w §15.
3. Ze względu na położenie i charakter obszaru,
nie wprowadza się szczegółowych ustaleń w zakresie
ochrony przed zagrożeniem ruchami osuwiskowymi,
erozją gleb oraz zagrożeniem powodzią.
4. Dla celów ochrony przed hałasem, ustala się
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Zgodnie
z przepisami odrębnymi, dla poszczególnych kategorii
terenów wymienionych w § 3 poziom hałasu nie może
przekraczać poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
§ 12. 1. Dla całego obszaru objętego zmianą planu
obowiązują przepisy wynikające z położenia w zasięgu
terenu objętego wpisem do rejestru zabytków nr A643/89, który podlega prawnej ochronie dóbr kultury na
podstawie przepisów odrębnych.
2. Wszelkie działania dotyczące realizacji nowych
obiektów, przekształceń i zmian funkcji w obiektach
istniejących oraz zmian w zagospodarowaniu terenu,
uwzględniać muszą wymogi przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. Zmiana przeznaczenia i zagospodarowania terenu nie może powodować pogorszenia warunków
eksploatacji i utrzymania położonego poza obszarem
objętym planem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
III Zasady modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej
§ 13. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem: 1. Układ komuni-

Poz. 277

kacyjny obsługujący teren objęty planem stanowią drogi klasy zbiorczej i dojazdowej znajdujące się poza obszarem objętym planem.
2. Ustala się sposób włączeń komunikacyjnych
i akcesji zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu.
4. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych:
1) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - w ilości: minimum 1 miejsce na 1
mieszkanie (bez wliczania w to garaży),
2) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowo usługowej jednorodzinnej - w ilości: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie (bez wliczania w to garaży) oraz
dodatkowo minimum 1 miejsce na 25 m2 powierzchni
użytkowej budynku przeznaczonej pod usługi,
3) dla nowo realizowanej zabudowy usługowej - w ilości: minimum 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej,
4) w przypadku zmiany funkcji obiektu na mieszkaniowo
– usługowy lub usługowy obowiązuje zapewnienie
miejsc postojowych w ilości liczonej według wskaźników jak w powyższych punktach.
§ 14. 1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w wodę:
1) źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejący wodociąg gminny przebiegający wzdłuż dróg położonych
poza obszarem objętym planem,
2) przyłącza należy realizować stosownie do potrzeb,
z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy,
3) nowoprojektowane przewody wodociągowe powinny
być wyposażone w hydranty zewnętrzne zgodnie
z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
2. Ustala się pokrycie zapotrzebowania na wodę
dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 15. Ustala się następujące zasady odprowadzania
i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych:
1. Odprowadzenie ścieków z terenu objętego planem odbywać się będzie w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków oraz zbiorczą sieć kanalizacyjną grawitacyjno – tłoczną obsługującą wieś Stryszawa.
2. Realizacja przyłączy powinna uwzględniać
średnice docelowe.
3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest podłączenie nowopowstających obiektów do sieci kanalizacji gminnej.
4. Wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej
ścieków przemysłowych i opadowych dopuszcza się za
zgodą zarządcy sieci, pod warunkiem wcześniejszego
zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeń do parametrów ścieków sanitarnych z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych.
§ 16. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:
1. Głównym źródłem zaopatrzenia w gaz będzie projektowana stacja gazowa I stopnia, zlokalizowana na terenie sołectwa Stryszawa poza obszarem niniejszego
planu.
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2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę gazociągów średniego ciśnienia.
3. Dopuszczalne trasy gazociągów nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.
4. Wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia należy
zachować strefy kontrolowane.
5. Wymiary oraz warunki zagospodarowania strefy zagrożenia wybuchem oraz stref kontrolowanych,
o których mowa powyżej ustalono w postanowieniach
przepisów odrębnych.
§ 17. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia
w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów
i sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię
elektryczną będzie istniejąca sieć średniego napięcia 15
kV, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/15
kV GPZ Sucha Beskidzka, zlokalizowanej poza obszarem
objętym planem.
2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.
3. W terenie MU dopuszcza się budowę wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
4. Wzdłuż istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych oraz wokół stacji transformatorowych należy zachować strefy techniczne.
5. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref
technicznych ustalono w postanowieniach przepisów
odrębnych. Zgodnie z przepisami odrębnymi, realizacja
zabudowy w obrębie strefy technicznej napowietrznej
linii 15 kV wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.
§ 18. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w
ciepło: 1. Utrzymuje się istniejące indywidualne systemy grzewcze.
2. W miejsce węglowych źródeł ciepła preferuje
się wykorzystanie gazu, innych paliw niskoemisyjnych
lub energii elektrycznej.
§ 19. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji, lokalizacji urządzeń infrastruktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na
obszarze objętym planem: 1. Usługi telekomunikacji
mogą świadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci
telekomunikacyjnych.
2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji, dopuszczalne lokalizacje nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.
3. Urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy umieszczać wewnątrz obiektów kubaturowych istniejących lub wznoszonych w ramach terenu MU.
§ 20. Usuwanie odpadów odbywać się będzie
zgodnie z Gminnym oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstania, zgodnie
z obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami
przepisami odrębnymi.
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Rozdział 3
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenów

§ 21. 1. Wyznacza się TEREN MIESZKANIOWO USŁUGOWY, oznaczony na rysunku planu symbolem
MU.
2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu
MU pod:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej
przebudowy i rozbudowy,
2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej,
3) lokalizację obiektów usługowych.
3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenu
MU pod:
1) parkingi niezbędne do obsługi wyznaczonego terenu
MU,
2) zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym,
3) nieoznaczone na rysunku planu ciągi piesze i pieszo –
jezdne, budynki gospodarcze, garaże,
4) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o ile
ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu.
4. W terenie MU ustala się następujące warunki
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) jako podstawowy parametr wykorzystania terenu
przyjmuje się wskaźnik intensywności zabudowy
w postaci dopuszczalnej powierzchni terenów zainwestowanych w obrębie terenu MU; dopuszcza się zagospodarowanie 30% terenu MU zabudową kubaturową,
2) minimum 30% terenu MU urządzić należy jako powierzchnię biologicznie czynną,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków o rzucie przekraczającym 300 m2,
4) wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo –
usługowej i usługowej nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu. Równocześnie wysokość nowo realizowanych obiektów
nie może przekraczać wysokości 9,5 m,
5) wysokość zabudowy gospodarczej nie może przekraczać 1 kondygnacji nadziemnej. Równocześnie wysokość nowo realizowanych obiektów nie może przekraczać wysokości 6,0 m,
6) dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia oraz równej długości przeciwległych połaci; kąt
nachylenia głównych połaci 400- 450 z dopuszczalnymi
przyczółkami i naczółkami; dachy w ciemnych tonacjach kolorów brąz, czerwień,
7) kolorystyka ścian i podmurówki – biel, jasne odcienie
kremu i beżu, naturalnego drewna. W przypadku deskowania ścian dopuszcza się stosowanie odcieni brązu,
8) uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową nie może wykraczać
poza granice terenu MU,
9) w przypadkach dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek budowlanych nie
mniejsza niż - 1000 m2,
10) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych
w granicach terenów MU.
5. W terenie MU wszelkie działania dotyczące realizacji nowych obiektów, przekształceń i zmian funkcji
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w obiektach istniejących oraz zmian w zagospodarowaniu terenu i podziałów nieruchomości, uwzględniać
muszą wymogi przepisów odrębnych dotyczących
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
§ 22. 1. Wyznacza się TEREN ZIELENI oznaczony na
rysunku planu symbolem ZU.
2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu
ZU pod zieleń urządzoną.
3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenu
ZU pod:
1) ciągi piesze,
2) sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną
zgodnie z przepisami odrębnymi z wyłączeniem lokalizacji obiektów kubaturowych,
3) obiekty małej architektury.
4. W przypadkach dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza niż 1000 m².
5. W terenie ZU obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej oraz lokalizacji reklam.
6. Przy kształtowaniu zieleni należy zachować widok wzdłuż osi widokowych wskazanych na rysunku
planu.
7. W terenie ZU wszelkie działania dotyczące realizacji nowych obiektów oraz zmian w zagospodarowaniu
terenu i podziałów nieruchomości, uwzględniać muszą
wymogi przepisów odrębnych dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami.
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Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 23. Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku
zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku
z uchwaleniem niniejszego planu ustala się w stosunku
do terenów oznaczonych symbolami:
1) terenu MU - 20%,
2) terenu ZU – 15%,
wzrostu wartości, stosownie do postanowień ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 24. W obszarze objętym planem, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Stryszawa obejmujący część wsi Stryszawa (Uchwała
Nr XXIII/265/2002 z 28 czerwca 2002 r. Rady Gminy
w Stryszawie zmieniony Uchwałą Nr XXIX/229/2005
z 4 października 2005 r. Rady Gminy Stryszawa).
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Hadka
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/258/10
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 18 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Hadka
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/258/10
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 18 stycznia 2010 r.
SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa tzw.
plan „Leśniczówka”
Lp.

Lp. z rozstrzygnięcia
Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi z wyłożenia

Treść
uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy uwaga

2

3

4

1

Rozstrzygnięcie Rady Gminy- załącznik
do uchwały Nr XXXV/258/10
Uwaga
Uwaga nieuwzględniona
uwzględniona
5
6

Uwagi

7

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków.
W trakcie procedury planistycznej nie zgłoszono uwag, które stanowiłyby przedmiot rozstrzygnięcia Rady
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Hadka

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/258/10
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm. ) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
Zmiana planu nie pociąga za sobą realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Hadka
277
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UCHWAŁA NR XXVI/197/2009
RADY GMINY TOMICE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń udzielanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Tomice oraz warunków i trybu ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 72 ust. 1 i art. 91 d
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1. Zakres osób uprawnionych do pomocy zdrowotnej określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
§ 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie
jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku.

2. Wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej
składa
się
w
Zespole
EkonomicznoAdministracyjnym Szkół w Tomicach, w terminach:

3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom, w związku z:

1) do dnia 15 lutego,
2) do dnia 31 maja,
3) do dnia 10 września,
4) do dnia 30 listopada.

1) chorobą zawodową,
2) chorobą przewlekłą,
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym i leczeniem poszpitalnym, w tym sanatoryjnym,
4) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
5) koniecznością stosowania sprzętu leczniczego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego i okularów korygujących wzrok

§ 6. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje Wójt Gminy
Tomice lub upoważniona przez niego osoba, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję ds. Pomocy Zdrowotnej, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:

oraz poniesionymi z ww. tytułów wydatkami na leczenie, zakup leków, sprzętu i okularów.

1) Przewodniczący - Kierownik Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Tomicach,
2) Członkowie: po jednym przedstawicielu rad pedagogicznych szkół prowadzonych przez Gminę Tomice.

§ 3. 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej
uzależniona jest od:

2. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniu zwoływanym nie rzadziej, niż jeden raz na kwartał.

1) przebiegu choroby oraz okoliczności wymienionych
w § 2,
2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez
nauczyciela wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją, zakupem sprzętu i okularów,
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela (po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela wydatków na leczenie),
4) czasu leczenia,
5) wysokości środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w budżecie Gminy Tomice.

3. Komisja podejmuje opinie zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu.

2. Maksymalna wysokość przyznanego nauczycielowi jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może
przekroczyć 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę obowiązującego w dniu przyznania świadczenia,
określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 z późn. zm.).
§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej
jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy na druku
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy
dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia
choroby i okres jej trwania, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
2) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy
zdrowotnej (rachunki za leczenie, rehabilitację, sprzęt,
okulary itp.).
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa
się w formie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii.
§ 5. 1. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
składa nauczyciel lub w imieniu nauczyciela:
1) dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
2) organizacja związkowa,
3) rada pedagogiczna szkoły,
4) członek rodziny, prawny opiekun lub opiekun –
w przypadku, kiedy nauczyciel nie jest zdolny osobiście podejmować czynności w tym zakresie.

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga
głos Przewodniczącego Komisji.
5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
6. Wnioski zaopiniowane przez Komisję z proponowaną wysokością pomocy zdrowotnej są przekazywane Wójtowi.
7. Decyzja Wójta jest ostateczna.
8. Obsługę Komisji zapewnia Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach.
9. Komisja działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym zasady określone w niniejszej uchwale.
10. Przewodniczący i członkowie Komisji zobligowani są do zachowania tajemnicy obrad i złożenia pisemnego oświadczenia o poufności informacji w tym
przedmiocie, oraz przestrzegania zapisów ustawy
o ochronie danych osobowych.
§ 7. Pomoc zdrowotna wypłacana jest w kasie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tomicach lub na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/46/2007 Rady Gminy
Tomice z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu
gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do pomocy
zdrowotnej przyznawanej od 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Szymczak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/197/2009
Rady Gminy Tomice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Szymczak
278
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SPRAWOZDANIE
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Powiatu Proszowickiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
Sprawozdanie
W celu realizacji zadań Starosty wynikających
z art.38a ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych
w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona w powiecie proszowickim Komisja Bezpieczeństwa i Porządku . Starosta Proszowicki Zarządzeniem nr 1/07 z dnia 3 stycznia
2007 r ustalił skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego w powiecie. Kadencyjność Komisji obejmuje okres 3 lat.
Do wynikających z w/w ustawy zadań Komisji należy: Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, Opiniowanie pracy
Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży,
a także jednostek organizacyjnych wykonujących na
terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, Przygotowanie projektu
powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na
terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, Opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,
Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt.1, 2 i 4, Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt.2 i pkt.4-6 zagadnień dotyczących porządku
publicznego bezpieczeństwa obywateli.
Komisja pracuje w oparciu o roczny plan pracy oraz
,,Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości
i Bezpieczeństwa Obywateli,, przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr X/80/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.
W okresie od m-ca stycznia 2009 roku do 1 grudnia 2009
Komisja odbyła 3 posiedzenia , realizując następujące
zadania: Omówiono i zatwierdzono plan działania Komisji na 2009 rok,
Złożono sprawozdanie z działalności Komisji za 2008,
Dokonano analizy realizacji założeń Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości za 2008 rok, Dokonano
analizy informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku na
terenie powiatu. Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa
i porządku w tym zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w okresie wakacji, Dokonano oceny stanu
epidemiologicznego powiatu, Dokonano oceny bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu,
Dokonano oceny stanu zagrożenia pożarowego
i stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu
w tym funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego.

Dokonano oceny zagrożenia katastrofą budowlaną na
terenie powiatu, Oceniono przygotowanie służb powiatowych do ekstremalnych warunków zimowych oraz
administratorów do zimowego utrzymania dróg ze
szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach i placówek oświatowych, Opracowano
Projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010 - 2011
Komisja odbywała wspólne posiedzenia z Powiatowym
Zespołem Zarządzania Kryzysowego z uwagi na zbliżoną
tematykę.
W miesiącu grudniu planowane jest 4 posiedzenie
Komisji podsumowywujące działalność za 2009 rok. Aby
wprowadzić w życie pkt. 3 art. 38a, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, działając pod przewodnictwem Starosty Proszowickiego, po konsultacji z gminami i powiatowymi inspekcjami i strażami zebrała niezbędne dane do Projektu Powiatowego Zapobiegania
Przestępczości i Bezpieczeństwa Obywateli. Projekt
,,Programu,, został zaakceptowany na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 20 października
2009 roku, został również przedstawiony na posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Radzie Powiatu,
oraz został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwała nr
XXVII/212/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku . Program
będzie obowiązywał na lata 2010 - 2011 Podstawą
prawną dla Programu jest cytowana wyżej ustawa
o samorządzie powiatowym oraz w części dotyczącej
przestępczości i aspołecznych zachowań – przyjęty
19 grudnia 2006 roku przez Radę Ministrów Program
Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli ,,RAZEM BEZPIECZNIEJ,,
W Programie zawarto główne cele operacyjne obejmujące zagadnienia: Wychowanie młodzieży i powszechną
jej edukację na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W tym
zwłaszcza na kształtowanie postaw społecznych jednoznacznie negujących przestępstwa, propagowanie różnorodnych treści z zakresu prewencji kryminalnej
w postaci broszur, ulotek dotyczących programów profilaktycznych realizowanych przez Policję i Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zmniejszenie
ryzyka stawania się ofiarą przestępstwa poprzez propagowanie we współpracy z firmami ochrony osób i mienia oraz ubezpieczycielami rozwiązań technicznych,
zmniejszenie ryzyka stania się ofiarą przestępstwa
/instalowanie alarmów w domach, promowanie i wdrażanie rozwiązań urbanistycznych, zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia/. Poprawa warunków do
bezpiecznego poruszania się po drogach, poprzez wdrażanie programu usprawnień ruchu, edukację dzieci
i młodzieży oraz konsekwentne karanie – we współpracy
z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości –
sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, Zapewnienie bezpieczeństwa podczas masowych imprez np.
sportowych, poprzez działania w celu pozyskania szerokiego grona sojuszników zaangażowanych oraz wspiera-
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jących działania profilaktyczne wśród młodocianych
oraz poszukiwanie przez samorządy i zainteresowane
instytucje środków pozabudżetowych w celu realizacji
powyższych zamierzeń, Działania profilaktyczno – zapobiegawcze w zakresie demoralizacji nieletnich, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, ochrona przed
pożarami i miejscowymi zagrożeniami, zabezpieczenie
infrastruktury powiatu, zapobieganie przeciwepidemiczne w zakresie chorób, przeciwdziałanie zagrożeniom
pochodzenia zwierzęcego. Reasumując założenia
,,Programu,, Komisja uznała, że stanowi on punkt wyjścia do opracowania szczegółowych specjalistycznych
programów profilaktycznych powiatowych służb, inspekcji i straży, Programy te będą na bieżąco monitorowane, aktualizowane i przystosowywane do zmieniających się warunków życia mieszkańców oraz do nowych

Poz. 279,280

niespotykanych jeszcze na terenie zagrożeń. Należy
stwierdzić, że Komisja zrealizowała przyjęty plan działania na 2009 rok, wszelkie podejmowane działania Komisji w 2009 roku dają podstawę do dalszego, szerszego
rozeznania zagrożeń, aktywizacji służb i inspekcji. Komisja analizując działalność powiatowych służb, inspekcji
i straży oceniła pozytywnie wkład tych instytucji w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu.
Proszowice dnia: 2009-12-01
Sporządził: UM
Starosta Powiatu Proszowickiego: Z. Wójcik
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ZARZĄDZENIE NR 3/2010
STAROSTY TARNOWSKIEGO
z dnia 8 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na
terenie Powiatu Tarnowskiego w 2010 r.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6
pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm./ zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym zlokalizowanych na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2010 r. w wysokości:
1) 2.168,98 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach,
2) 2.331,71 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy,
3) 2.587,33 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy,
4) 2.416,14 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach,
5) 2.962,91 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Rzuchowej,
6) 2.499,43 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu,

7) 2.120,16 zł dla Domu Pogodnej Jesieni Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie,
8) 2.300,21 zł dla Domu Pogodnej Jesieni Zgromadzenia
Sióstr św. Józefa w Tuchowie,
9) 2.336,99 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Caritas
Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Starosta:
Mieczysław Kras
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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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