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Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie : określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Proszowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
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Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stawek
opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg
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Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
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Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
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Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu proszowickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
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Rady Gminy Borzęcin z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin
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Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chełmek oraz jej
jednostkom organizacyjnym

25883

Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmian budżetu
gminy Kamienica na 2010 rok

25884

Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie : określenia zasad i
trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Kamienica.
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RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010
Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r. oraz nr
XXXII/249/2010 z 23 marca 2010 r..
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Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZ ORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
2942

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XLVII/346/2010 z dnia
15 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Chełmek oraz jej jednostkom organizacyjnym –
w części
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UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
2943

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/342/2010 Rady Gminy
Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków - w części
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INFORMACJA:
2944

–

Starosty Suskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie modernizacji operatu
ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Zachełmna
w jednostce ewidencyjnej Budzów

25913
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UCHWAŁA NR XXXII/258/2010
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie : okreņlenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat
należnoņci pieniĉżnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Proszowickiemu lub jego
jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40
ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia
5 czerwca
1998r.
o samorządzie
powiatowym
(tekst
jednolity
Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) art. 59
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określna szczegółowe zasady, sposób
i tryb stosowania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu terminu płatności lub rozkładania na raty, należności pieniężnych o charakterze cywilno - prawnym,
zwanych dalej "należnościami", przypadajacych Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
"dłużnikami" oraz wskazuje organ i osobę do tego
uprawnioną, a także określa warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 2.
1. Należności mogą być umorzone w całości lub części
jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegajacy egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego

2)

3)

4)
5)

użytku domowego, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6 000 zł.;
osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności
lub postępowanie egzekucyjne okazało sie nieskuteczne
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby należności, o których mowa
w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. Umorzenie należności z urzędu stosuje się gdy jej
wysokość
nie
przekracza
kwoty
100
zł.,
a przewidywany
koszt
jej
dochodzenia
w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym byłby
niewspółmiernie wysoki w stosunku do tej należności.
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§ 3. Na wniosek dłużnika:
1. należności mogą być umarzane w części lub całości,
2. mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności,
3. płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych
względami
społecznymi
lub
gospodarczymi,
w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika
oraz uzasadnionym interesem Powiatu.

§ 7.
1. Przesłanki umorzenia należności, o których mowa
w §2 ust. 1, powinny być udokumentowane przez
dłużnika, a gdy umorzenie następuje z urzędu - przez
organ lub osobę uprawnioną do umorzenia.
2. Przesłanki umorzenia należności określone w §2 ust.
1 powinny być udokumentowane w szczególności:
1) aktem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem
o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr;
2) postanowieniem sądu o :
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
gdy majatek niewypłacalnego dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
b) umorzeniu postępowania upadłościowego,
gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a,
c) zakończeniu postepowania upadłościowego
obejmującego likwidację majątku upadłego,
3)
postanowieniem
organu
egzekucyjnego
o umorzeniu postepowania egzekucyjnego, jeżeli
jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy
wyższej od kosztów egzekucyjnych,
4) protokołem sporządzonym przez powiatową jednostkę organizacyjną, zaopiniowanym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane
koszty
procesowe
i egzekucyjne
związane
z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby
równe lub wyższe od jej kwoty.

§ 4.
1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania
na raty spłat należności o charakterze cywilnoprawnym sa uprawnieni:
1) Kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do należności przypadajacych tym
jednostkom, jeżeli wartość należności głównej nie
przekracza kwoty 5 000 zł.
2) Starosta - w odniesieniu do należności przypadających Powiatowi, ujętych w planie finansowym
Starostwa Powiatowego - jezeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 5 000 zł.
3) Zarząd Powiatu - w odniesieniu do należności
przypadajacych Powiatowi lub powiatowym jednostkom organizacyjnym - jeżeli wartości należności głównej przekracza 5 000 zł.
2. Jeżeli wartość należności głównej przekracza kwotę
30 000 zł., jej umorzenie przez Zarząd Powiatu może
nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Powiatu właściwej do spraw budżetu.
3. W
przypadkach
o których
mowa
w §2
ust. 1 umorzenie należności, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nastepuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 5. Organy i osoby uprawnione do umarzania, odroczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej są również uprawnione do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności
bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale.
§ 6.
1. Organy i osoby uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności mogą odroczyć termin zapłaty całości lub części należności do
6 miesięcy lub rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę do
dwudziestu czterech miesięcznych rat, biorąc pod
uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Powiatu Proszowickiego.
2. Od należności których termin zapłaty został odroczony nie pobiera się odsetek za okres od momentu podjęcia przez organy uprawnione decyzji o udzieleniu
ulgi do upływu terminu zapłaty określonego
w decyzji organu.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w terminach
ustalonych w umowie o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z należnymi odsetkami za zwłokę za cały okres zaległości.

Poz. 2931

§ 8. Uprawniony organ może cofnąć oświadczenie
woli o umarzaniu lub udzielaniu ulg w spłacaniu należnosci, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie
których należności umorzono lub udzielono ulg w jej
spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź ,że oświadczenie
woli zostało złożone w wyniku przestępstwa, albo że
dłużnik wprowadził ten organ w błąd , co do okoliczności ,które stanowiły podstawę do złożenia oświadczenia
woli.
§ 9.
1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty
należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania ( zwanego dalej "przedsiębiorcą"), stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de
minimis, której udzielenie następuje zgodnie
z rozporządzeniem Komisij (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379
z 28.12.2006r.)
2.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 pomoc de minimis przyznawana jest
podmiotom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:
1) Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym
działającym
w sektorach
rybołóstwa
i akwakultury, objetych rozporzadzeniem Rady
(WE) nr 104/2000,
2) Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym
działajacym w dziedzinie produkcji podstawowej
produktów rolnych wymienionych w załączniku
I do Traktatu
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3) Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym
działającym w dziedzinie przetwarzania wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w nastepujących
przypadkach:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub
wprowadzonych na rynek przez podmioty objęte pomocą,
b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej
przekazania w części lub całości producentom
surowców,
4) Pomocy przyznawanej na działalność związaną
z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej
z ilością wywożonych produktów, tworzeniem
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami
bieżącymi
związanymi
z prowadzeniem działalności eksportowej,
5) Pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
6) Pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działajacym w sektorze węglowym zgodnie z definicją
zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,
7) Pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do
transportu drogowego przyznawanej podmiotom
gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
8) Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym
znajdujacym się w trudnej sytuacji
3. Ulgi w postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na
raty należności mogą zostać udzielone jedynie
w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych
źródeł w biezącym roku kalendarzowym oraz dwóch
poprzedzających latach kalednarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro;
a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiacej równowartość
100 tys. euro.
4. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada dodatkowo:

Poz. 2931,2932
1) Oświadczenie, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 1.10.2004r.)
2) Oświadczenie lub kopie wszystkich zaświadczeń
o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających
latach kalendarzowych,
3) Informację o każdej pomocy innej niż de minimis,
jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, co do których wnosi
o udzielenie ulgi na podstawie niniejszej uchwały.
§ 10.

1. Organy i osoby uprawnione do stosowania ulg
przedstawiają sprawozdanie dotyczące umorzonych
należności i udzielonych ulg w ich spłacie do
31 stycznia następnego roku.
2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 należy
zawrzeć ilość podmiotów, którym udzielono ulg,
z podziałem na osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
wskazanie, czy dłużnik jest lub był przedsiębiorcą
oraz wymiar i rodzaj udzielonej ulgi.
3. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie zbiorcze sprawozdanie z zakresu udzielonych ulg w ich spłacie wg
stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego
w terminie
przedłużenia
informacji
z wykonania budżetu za rok budżetowy.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr V/44/2007 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 marca 2007r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Powiatowi Proszowickiemu
lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2007r. Nr 276, poz. 1836)
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu i Kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego:
Julianna Wojciechowska
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UCHWAŁA NR XXXII/260/2010
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592
z późniejszymi zmianami), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115), a także art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449
z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego w celu:
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1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3;
uwzględniając rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
rodzaj zajęcia pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub
obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi powiatowej powiatu proszowickiego w celu,
o których mowa w § 1, pkt 1 i pkt 4 za każdy dzień zajęcia pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat:
1) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni: 1,50 PLN
2) przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości jezdni:
3,50 PLN
3) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni: 5,00 PLN
4) przy zajęciu chodnika, zatoki postojowej, zatoki autobusowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i pieszojezdnego, opaski, wysepki, pobocza, pasa dzielącego:
1,50 PLN
5) przy zajęciu elementów innych niż wymienione (w
tym przejścia przez drogę linią napowietrzną, przewiertem lub przepychem): 1,00 PLN
przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy
niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi powiatowej powiatu proszowickiego w celu,
o którym mowa w § 1. pkt 2 za każdy rok umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym ustala się następujące
stawki opłat:
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1) dla urządzeń umieszczonych na obiekcie inżynierskim: 170,00 PLN
2) dla pozostałych urządzeń: 40,00 PLN
przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez
okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
powiatu proszowickiego w celu, o którym mowa w § 1.
pkt 3 za każdy dzień zajęcia pasa drogowego ustala się
następujące stawki opłat:
1) za 1 m2 powierzchni reklam:
a) wolnostojących i banerów reklamowych: 2,00 PLN
b) umieszczanych na elewacji budynku w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą: 0,20 PLN
c) na wiatach przystankowych zlokalizowanych na
gruntach przekazanych w użytkowanie samorządom gmin: 1,00 PLN
2) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez
rzut poziomy obiektów budowlanych:
a) handlowych, usługowych: 0,50 PLN
b) innych obiektów, w których nie jest prowadzona
działalność handlowa, usługowa: 0,20 PLN.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Dróg Powiatowych Proszowice z/s w Jakubowicach 75.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/95/04 Rady Powiatu
Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego:
Julianna Wojciechowska
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UCHWAŁA NR XXXII/ 263/2010
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach
Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 39
ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach
opieki (tj. Dz .U .z 2007 roku, Nr 14 poz. 89 z późn.zm)
Rada Powiatu w Proszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany Statutu SP ZOZ
w Proszowicach uchwalonego uchwałą Rady Społecznej
SP
ZOZ
nr
46/II/2008
z dnia
23.05.2008
r.
i zatwierdzonymi uchwałą Rady Powiatu Proszowickiego
nr XIII/114/2008 z dnia 16.06.2008 r.,(Dz. U. Woj. Małop.
z 2008r Nr 512,poz.3321). wraz ze zmianami wynikającymi z:

1. uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w Proszowicach
w dniu 24 listopada 2008 roku nr 55/II/2008
i zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/135/2008 Rady
Powiatu Proszowickiego w dniu 25 listopada 2008
roku;
2. uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w Proszowicach
w dniu 19 grudnia 2008 roku nr 1/III/2008
i zatwierdzonej uchwałą nr XIX/146/2008.Rady Powiatu Proszowickiego w dniu 30 grudnia 2008r;
3. uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w Proszowicach
w dniu 7 września 2009 roku uchwałą nr 22/III/2009
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i zatwierdzonej uchwałą nr XXV/193/2009. Rady Powiatu Proszowickiego w dniu 22 września 2009 roku;

Opieki Zdrowotnej w Proszowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

4. uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w Proszowicach
w dniu 30 listopada 2009 roku uchwałą nr 27/III/2009
i zatwierdzonej uchwałą nr XXVIII/216/2009.Rady
Powiatu Proszowickiego w dniu 30 grudnia 2009 roku;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Proszowickiego oraz Dyrektorowi SP ZOZ
w Proszowicach.

5. w brzmieniu uchwalonego uchwałą Rady Społecznej
nr 35/III/2010 z dnia 31 maja 2010 w sprawie zmian
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego:
Julianna Wojciechowska
„Poradnia dla Kobiet w Gminnym Ośrodku Zdrowia
Igołomia”
4) § 18, pkt. 2. lit. „ c” skreśla się;
„Gabinet medycyny szkolnej w Wiejskim Ośrodku
Zdrowia w Niegardowie”
5) § 18 pkt.4, ppkt. 11; skreśla się;
„Poradnia Neurologiczna dla dorosłych w Słomnikach”
i ppkt 11 otrzymuje brzmienie „ Poradnia Fizjoterapii”
6) § 18, pkt.4 ppkt.15 lit. „ c” skreśla się;
„ Igołomii”- litera „c” otrzymuje brzmienie „ Nowym
Brzesku” a litera „d” ulega skreśleniu
7) § 18, pkt 4, ppkt.15 lit. „ e” skreśla się;
„Poradnia dla Kobiet w Koszycach „
8) § 18, pkt .4 ppkt 19, otrzymuje brzmienie;
„Poradnia Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej”
9) § 18, pkt 5 lit „ b” skreśla się;
„Pracownia Bakteriologii”-litera „b” otrzymuje brzmienie „ Pracownia Bakteriologiczna

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/ 263/2010
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
w Rozdziale III- Cel i zadania Zakładu
§ 6. pkt 3. skreśla się;
„Zakład realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej”
i pkt 3 otrzymuje brzmienie;
„Zakład realizuje zadania z zakresu obronności Państwa
i obrony cywilnej.”
w Rozdziale VI- Organizacja wewnętrzna Zakładu
1) § 18, pkt.1, lit. „ b ”, skreśla się; „Oddział Chirurgii
Ogólnej i Chirurgii Dzieci z Blokiem Operacyjnym” litera „b”otrzymuje brzmienie; „Oddział Chirurgii Ogólnej z Blokiem Operacyjnym”
2) § 18, pkt.1, lit. „ j ” ; skreśla się;
Oddział Opieki Długoterminowej – litera „j” otrzymuje
brzmienie „ Izba Przyjęć”, a litera „k” ulega skreśleniu
3) § 18, pkt. 2, lit. „ a ” skreśla się;

Przewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego:
Julianna Wojciechowska
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UCHWAŁA NR XXXII/265/2010
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z poź. zm.) oraz art. 57
ust. 1 pkt 1 i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy spolecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362
z późn..zm.) oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157
poz. 1240), ustawy z dnia 13 listopada 2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
z 2008r. Nr 88, poz. 539 z poźn.zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/133/2004 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 18 listopada 2004r.
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach.

§ 1. Uchwala się Statut Domu Pomocy Spolecznej
im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego:
Julianna Wojciechowska

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/265/2010
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Statut Domu Pomocy Społecznej im. Adama
Chmielowskiego w Łyszkowicach
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach zwany dalej "Domem"
działa na podstawie obowiązujacych przepisów prawa, a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn.
zmianami),
2. Przepisów wykonawczych do w/w ustawy,
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)
4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz.1592
z późn. zmianami)
5. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach
jednostek
samorządu
terytorialnego
(Dz.U.
z 2008r. Nr 88 poz. 539 z późn. zmianami)
6. Niniejszego statutu.
§ 2.
1. Dom jest jednostką organizacyjną utworzoną
i działającą w formie jednostki budżetowej, Powiatu Proszowickiego, posiadającą NIP: 682-10-52231, oraz Regon 000298360.
2. Nadzór nad Domem sprawuje Zarząd Powiatu Proszowickiego przy pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
3. Siedzibą Domu są Łyszkowice.
§ 3.
1. Dom jest placówką stacjonarną pobytu stałego,
zapewniającą całodobową opiekę 145 osobom dorosłym przewlekle psychicznie chorym – kobietom
i mężczyznom.
Rozdział II
Zadania Domu i zasady jego funkcjonowania.
§ 4.
1.

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja
o umieszczeniu wydana z upoważnienia Starosty
Proszowickiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

2.

Dom jest jednostką stałego pobytu, bądź
w wyjątkowych sytuacjach okresowego pobytu
/dla mieszkańców skierowanych zastępczo lub na
okres próbny/.

3. Dom może świadczyć usługi osobom i rodzinom
wymagającym pomocy środowiskowej oraz
świadczyć usługi odpłatnie na rzecz innych osób.

Poz. 2934

4. Przy Domu działa Fundacja dla Domu Pomocy
Społecznej
im.
Adama
Chmielowskiego
w Łyszkowicach, której głównym celem jest działanie na rzecz mieszkańców Domu, poprawy jakości ich życia.
5. Przy Domu działa Gospodarstwo Pomocnicze gospodarujące na posiadanych gruntach rolnych
i w budynkach gospodarczych stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej.
6. Dom jest organem założycielskim dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze
środowiska.
§ 5.
1. Dom jest jednostką stacjonarną, samodzielną,
opiekuńczo – terapeutyczną, rehabilitacyjno – pielęgnacyjną , zapewniającą mieszkańcom warunki
bezpiecznego, spokojnego i godnego życia, intymności, niezależności, rozwoju osobowości
i działań zmierzających do ich usamodzielnienia.
Realizacja wszystkich świadczeń uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.
2. Zadaniem Domu Pomocy Społecznej w realizacji
celów określonych w ust. 1. jest zapewnienie
mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb.
3. W szczególności Dom w ramach świadczonych
usług podstawowych wg obowiązującego standardu zapewnia:
1) Potrzeby bytowe
-miejsce
zamieszkania
wyposażone
w niezbędne meble i sprzęt, pościel
i bieliznę pościelową,
-- wyżywienie z zachowaniem zasad racjonalnego i dietetycznego żywienia według zaleceń lekarskich w ramach obowiązującej
stawki żywieniowej,
-- odzież i bieliznę osobistą oraz obuwie
w miarę potrzeb, dla tych, którzy
z własnych środków uczynić tego nie mogą,
-- środki i przybory toaletowe niezbędne do
utrzymania higieny osobistej,
-- pranie i naprawianie bielizny osobistej
i odzieży,
-- podstawowe usługi fryzjerskie.
2) Potrzeby opiekuńcze:polegające na udzielaniu
pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
podnoszeniu
sprawności
i aktywizowaniu mieszkańców, załatwianiu
spraw osobistych, w tym pomoc w ustalaniu
grup inwalidzkich.
3) Potrzeby wspomagające polegające na:
-- uczestnictwie mieszkańców w terapii zajęciowej, grupowej i indywidualnej, umożliwianiu realizacji potrzeb kulturalnych,
oświatowych, religijnych, rekreacyjnych,
zapewnianiu warunków do samodzielności
mieszkańców,
pomocy
i pośrednictwie
w kontaktach z rodziną i środowiskiem,
wspieraniu działań na rzecz środowiska lokalnego,
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-- aktywizowaniu mieszkańców między innymi poprzez powierzanie im do realizacji
drobnych prac, korzystaniu odpłatnym
z dodatkowych zajęć.
4) Opiekę pielęgniarską, włącznie z karmieniem,
ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które
same nie mogą wykonywać tych czynności.
5) Możliwość korzystania z przysługujących na
podstawie odrębnych przepisów świadczeń
zdrowotnych oraz pokrywanie opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości
limitu ceny za te świadczenia, przewidzianej
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym.
6) Podstawową rehabilitację leczniczą i różne formy rehabilitacji uzupełniającej w tym hipoterapii.
7) Spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu, jak
również opiekę w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem.
8) Warunki do godnego umierania i sprawianie
zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu
zgodnie z wyznaniem zmarłego i miejscowymi
zwyczajami.
9) Bezpieczne przechowywanie depozytów, oraz
umożliwienie mieszkańcom założenia przez
nich książeczek oszczędnościowych lub bankowych
kont
depozytów
pieniężnych.
W przypadku
osób
mających
trudności
z samodzielnym dysponowaniem pieniędzmi,
Dom we współpracy z rodzinami lub opiekunami prawnymi tych osób, pomaga im
w dokonywaniu zakupów.
10) Dom nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe nie złożone do
depozytu.
11) Za zgodą mieszkańca lub jego opiekuna prawnego ze środków zgromadzonych na depozycie, mogą być zakupione rzeczy osobiste lub
ogólnego użytku.
12) Dom dokonuje wypłat z depozytów mieszkańców, oraz szczegółowo je rozlicza.
13) Mieszkaniec Domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w DPS, jeżeli mieszkaniec Domu przebywa u tej osoby,
nie ponoszą opłat za okres nieobecności
mieszkańca Domu nie przekraczającej 21 dni
w roku kalendarzowym.
14) Podczas urlopu mieszkańca, pobytu u rodziny,
bądź znajomych – Dom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, poczynania i ewentualne szkody wyrządzone
przez niego w tym okresie.
15) Osoby, które biorą mieszkańca do swojego
Domu na urlop zobowiązane są do zabezpieczenia mu odpowiednich warunków bytowych, bezpieczeństwa oraz opieki jak również
do systematycznego podawania leków po
wcześniejszym ustaleniu i otrzymaniu informacji od pielęgniarki.
16) W sprawach nieuregulowanych szczegółowo
znajdują zastosowanie odpowiednio Zarządzenia Wewnętrzne Dyrektora Domu.
§ 6.
1. Dom zapewnia mieszkańcom realizowanie następujących potrzeb:
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1) podmiotowego traktowania i partnerstwa ze
strony personelu Domu,
2) posiadania własnych drobnych przedmiotów
i miejsca ich przechowywania,
3) możliwości korzystania z własnych ubrań,
4) zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
5) spożywania posiłków w warunkach zbliżonych
do domowych,
6)umożliwienia
mieszkańcom
udziału
w czynnościach związanych z ich codziennym
życiem,
7) aktywnego trybu życia poprzez zaangażowanie
w czynności życia codziennego / terapia zajęciowa, praca, rekreacja/.
8) zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku
z uczestnictwem w róznych formach aktywności,
9) przełamywania izolacji i monotonii życia,
zwłaszcza poprzez podtrzymywanie przyjaźni
z osobami spoza Domu oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
§ 7.

1. Za prawidłowe funkcjonowanie Domu oraz całego
personelu odpowiada Dyrektor Domu, który jest
zwierzchnikiem i jednocześnie reprezentuje Dom
na zewnątrz.
2. Dyrektor Domu przy udziale kierowników działów
oraz całego personelu dba o właściwą atmosferę
Domu i należyte stosunki międzyludzkie wśród
mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej zastępuje
jego mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera
w nim panująca powinna być nacechowana życzliwością i zaufaniem.
3. Dyrektor Domu lub upoważniony przez niego pracownik socjalny zobowiązany jest do utrzymania
korespondencyjnego lub osobistego kontaktu
z rodzinami mieszkańców, opiekunami prawnymi
i bieżącego informowania ich o ważnych wydarzeniach: zdrowiu, pobytach w szpitalu, zamiarze
przeniesienia do innej placówki, podjęciu pracy
itp.
4. Dyrektor jest zobowiązany do stałego kontaktu
z sądem opiekuńczym oraz opiekunami prawnymi
mieszkańców częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Rozdział III
Prawa i obowiązki mieszkańców
§ 8.
1. Dyrektor Domu lub upoważniony pracownik działu
opiekuńczo
terapeutycznego
wraz
z pracownikiem socjalnym oraz opiekunem przyjmuje nowo przybyłego mieszkańca. Przedstawia
Go pozostałym mieszkańcom i personelowi opiekuńczemu.
2. Dyrektor Domu lub upoważniony pracownik jest
zobowiązany zasięgnąć od osób, u których mieszkaniec ostatnio przebywał, informacji dotyczących
jego zachowania, postaw, nawyków, zainteresowań i innych okoliczności związanych z jego osobą.
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3. W pierwszym okresie pobytu nowo przybyły
mieszkaniec otoczony zostaje szczególną opieką
z uwagi na okres adaptacji w nowym środowisku
zamieszkania.
4. Nowo przybyły mieszkaniec Domu zostaje zapoznany z obowiązującym Regulaminem, przepisami
oraz ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami.
5. Z Regulaminem Domu oraz innymi przepisami
dotyczącymi pobytu mieszkańca w Domu zostaje
zapoznana rodzina lub opiekunowie mieszkańca.
6. Po zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu go do
wiadomości mieszkaniec, a w przypadku ubezwłasnowolnienia jego przedstawiciel ustawowy, podpisuje stosowne oświadczenie o jego przestrzeganiu.
§ 9.
1. Mieszkaniec Domu ma prawo do:
1) Zapoznania się z Regulaminem Domu oraz swoimi uprawnieniami i obowiązkami.
2) Organizowania samorządu mieszkańców, który
jest reprezentowany przez Radę Mieszkańców
Domu.
3) Przedstawiania swoich spraw Dyrektorowi Domu, pracownikowi socjalnemu, opiekunowi –
pracownikowi pierwszego kontaktu.
4) Uzyskania pomocy w załatwianiu spraw osobistych takich jak: korespondencja, renta, zasiłki,
itp.
5) Uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich.
6) Godnego traktowania.
7) Uczestnictwa osobistego lub poprzez swojego
przedstawiciela prawnego w podejmowaniu
decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
oraz
zapewnienia
ochrony
prawnej
w przypadku wystąpienia ograniczenia dbania
o swoje interesy.
8) Zgłoszenia skarg i wniosków do Samorządu
i Dyrektora Domu.
9) Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych
oraz świadczenia z ich strony pielęgnacji
i opieki.
10) Przebywania poza Domem po uprzednim powiadomieniu Dyrekcji Domu o takim zamiarze,
a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu
zgody lekarza lub Sądu Rodzinnego.
11) Warunki podane w pkt. 10 nie dotyczą mieszkańców
przebywających
poza
Domem
w celach leczniczych.
12) Bezpłatnego przechowywania depozytów oraz
do ich dowolnego wykorzystania.
13) Korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych
oraz
pokrywanie
opłaty
ryczałtowej
i częściowej odpłatności do wysokości limitu
ceny za te świadczenia, przewidzianej
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym.
14) Bezpłatnego korzystania z rehabilitacji leczniczej i usprawniającej – zgodnie z zaleceniami
lekarza.
15) Odpłatnego korzystania z telefonu.
16) Udziału w różnorodnych formach życia kulturalnego, sportowo – rekreacyjnego, terapii za-
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jęciowej, jak również w turnusach rehabilitacyjnych w oparciu o programy indywidualne,
opracowane przez zespół opiekuńczo – terapeutyczny.
17) Uczestnictwa w pracach nieodpłatnych na rzecz
Domu.
18) Odpłatnego zatrudnienia.
19) Możliwosci swobodnego praktykowania swojej religii, korzystania z Kaplicy i pełnych usług
kaplańskich na terenie Domu.
§ 10.

1. Mieszkaniec Domu ma obowiązek:
1) Dbania, w miarę swoich możliwości psychofizycznych o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół
siebie.
2) Przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego oraz zapoznania się z Regulaminem
mieszkańców Domu i przestrzegania go, jak
również innych zarządzeń porządkowych.
3) Przyczyniania się do dobrej atmosfery w Domu
oraz prawidłowego jego funkcjonowania.
4)
Współdziałania
w miarę
możliwości
z personelem Domu w zaspakajaniu swoich
podstawowych potrzeb.
5) Dbanie o mienie Domu.
6) W przypadku palenia papierosów - palenia ich
tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
7) Ponoszenia opłat za pobyt w Domu.
8) Ze względu na istniejące schorzenia, przyjmowane leki oraz bezpieczeństwo i spokój mieszkańców zabronione jest spożywanie przez nich
alkoholu.
§ 11.
1. Wnioski i skargi na niewłaściwe wykonywanie
usług opiekuńczych, medycznych i socjalnych lub
postępowanie personelu mieszkańcy skladają Dyrektorowi Domu.
2. Jeśli sposób załatwiania skarg budzi wątpliwości
lub gdy skarga dotyczy postępowania Dyrektora
Domu – mieszkańcy mają prawo zwrócić się do Zarządu Powiatu Proszowickiego.
Rozdział IV
Organizacja Domu
§ 12.
1. Zadania Domu realizowane są poprzez komórki
organizacyjne:
1) Dział opiekuńczo-terapeutyczny
2) Sekcję finansowo-księgową
3) Dział administracyjno-gospodarczy
-- oraz samodzielne stanowiska:
4) Radcy prawnego
5) Inspektora ds. kadr i organizacji
2. Dyrektor Domu koordynuje i nadzoruje pracę zatrudnionego personelu za pośrednictwem podległych mu: zastępcy dyrektora i kierowników działów.
§ 13.
1. Szczegółową organizację oraz zakres działania
wewnętrznych komórek organizacyjnych, wcho-
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dzących w skład Domu - określa Regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Domu.
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z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami).

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan
finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Powiatu Proszowice na dany rok budżetowy.

§ 14. Dom używa na tabliczkach, wywieszkach,
formularzach, pieczątkach itp. nazwy: Dom Pomocy
Społecznej
im.
Adama
Chmielowskiego
w Łyszkowicach 32 – 104 Koniusza tel. 012-386-95-25,
fax.012- 386-90-04 adres: Łyszkowice 64 32 – 104
Koniusza tel. 012-386-95-25, fax.012- 386-90-04

3. Pobyt w Domu jest odpłatny – wysokość i tryb
uregulowania odpłatności ustalają odrębne przepisy.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Domu

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 15.

§ 16. Statut niniejszy stanowi załącznik do zezwolenia na prowadzenie Domu.

1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Proszowickiego i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), oraz ustawy

Przewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego:
Julianna Wojciechowska

2934

2935
2935

UCHWAŁA NR XXXII/266/2010
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomoņci powiatu proszowickiego oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz
w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomoņć.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia
5 czerwca
1998
r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku
z art. 13 -15, art. 25 a - 25b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady nabywania, zbywania
i obciążenia nieruchomości powiatu proszowickiego raz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz
w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego:
Julianna Wojciechowska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/266/2010
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zasady nabywania, zbywania i obciążenia
nieruchomoņci powiatu proszowickiego raz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomoņć.
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania
i obciążenia nieruchomości powiatu proszowickiego raz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość, o ile ustawy szczególne nie
stanowią inaczej.
2. Nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości oraz
wynajmu lub wydzierżawiania , dokonuje zarząd
powiatu w granicach swoich kompetencji i z zachowaniem
przepisów
zawartych
w obowiązujących uregulowaniach prawnych
wynikających w szczególności z ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późn. zm.), oraz Kodeksu cywilnego.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.),
2) Ustawie o samorządzie powiatowym, należy
przez to rozumieć Ustawę z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
3) Powiecie, należy rozumieć przez to powiat proszowicki,
4) Radzie powiatu, należy rozumieć przez to Radę
Powiatu Proszowickiego,
5) Zarządzie powiatu, należy rozumieć przez to Zarząd Powiatu Proszowickiego,
6) Zasobie nieruchomości, należy rozumieć przez to
nieruchomości stanowiące "powiatowy zasób
nieruchomości", o którym mowa w art. 25
a ustawy o gospodarce nieruchomościami , które stanowią przedmiot własności powiatu i nie
zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.",
7) Nieruchomości gruntowej, należy rozumieć przez
to grunty, z wyłączeniem budowli i budynków
oraz lokali stanowiących odrębny przedmiot
własności,
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8) Nieruchomości, należy rozumieć przez to budowle,
budynki, lokale,
9) Zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości, należy
rozumieć przez to dokonywanie czynności prawnych
na podstawie, których następuje przeniesienie prawa
własności nieruchomości lub przeniesienie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste,
10) Jednostce organizacyjnej, należy rozumieć przez
to samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
11) Powiatowej osobie prawnej , należy rozumieć
przez to osobę prawną, dla której organem założycielskim jest Powiat Proszowicki.
§ 2.
1. Organy powiatu proszowickiego gospodarują nieruchomościami kierując się społeczno - gospodarczym przeznaczeniem składników mienia, zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia realizacji zadań publicznych i interesów
samorządowej wspólnoty powiatu.
2. Powiatowe osoby prawne, w granicach wynikających z odpowiednich ustaw, samodzielnie gospodarują przekazanym mieniem.
3. Zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem,
w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określa odrębna uchwała Rady Powiatu
Proszowickiego.
§ 3. Jeżeli obowiązujące przepisy bądź postanowienia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd
Powiatu, który dokonuje wyboru formy prawnej zbycia nieruchomości Skarbowi Państwa, innym osobom
prawnym i fizycznym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, oraz
zawiera umowy cywilno - prawne.
§ 4. Nieruchomości będące własnością Powiatu
mogą być przedmiotem sprzedaży, darowizny, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub w dzierżawę, użyczenia, oddania
w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady
niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako
majątek tworzonych fundacji.
§ 5. Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę
oraz użyczane na cele związane z ich działalnością.
DZIAŁ II
ZASADY NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA
NIERUCHOMOŅCI STANOWIĄCYCH MIENIE
POWIATU PROSZOWICKIEGO
Rozdział 1
Nabywanie nieruchomoņci i prawa użytkowania
wieczystego
§ 6.
1. Nieruchomości nabywane są w szczególności ze
względu na:
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potrzeby inwestycyjne,
potrzeby realizacji zadań własnych,
postanowienia przepisów szczególnych.

2. Nabywanie nieruchomości może nastąpić poprzez:
-------

umowę sprzedaży,
umowę zamiany,
zrzeczenie się,
wywłaszczenie,
przejęcie na własność powiatu na podstawie
innych tytułów prawnych na mocy przepisów
szczególnych,
inną czynność prawną przenosząca własność
(darowizna, spadek, zapis).

3. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, mogą być przez Powiat:
-----

nieodpłatnie nabywane w drodze darowizny,
nabywane za cenę obniżoną,
nieodpłatnie obciążane prawem użytkowania
wieczystego na rzecz powiatu,
nabywane w drodze zamiany za dopłatą lub
bez
konieczności
dokonywania
dopłat
w przypadku różnej wartości zamienianych
nieruchomości.

4. Nieruchomości będące przedmiotem własności lub
użytkowania wieczystego osoby prawnej, dla której
powiat jest organem założycielskim lub nadzorczym,
mogą być nabywane do zasobu powiatowego poprzez zrzeczenie się tych praw na rzecz powiatu.
§ 7.
1. Nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania
wieczystego następuje po cenie ustalonej przez
Zarząd Powiatu, jednak nie wyższej niż ich wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego,
z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zgody Rady Powiatu wymaga:
1) odpłatne nabycie nieruchomości, której cena
transakcyjna
przekracza
równowartość
50.000 zł.,
2) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, którego cena transakcyjna przekracza równowartość 50.000 zł.,
3) nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz
z nabyciem nieruchomości stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, jeżeli
łączna cena transakcyjna przekracza równowartość 50.000 zł.,
4) nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką,
5) nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania
wieczystego po cenie wyższej niż ich wartość
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.
3. Uzgodnienie ceny i spisanie protokołu uzgodnień
stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego.
Rozdział 2
Zamiana nieruchomoņci
§ 8.
1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w przypadkach
uzasadnionych interesami powiatu.
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2. Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu
na:
-----

potrzeby inwestycyjne,
potrzeby realizacji zadań własnych,
względy racjonalnej gospodarki nieruchomościami,
postanowienia przepisów szczególnych.

3. Zarząd Powiatu dokonując zamiany nieruchomości
bierze pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
4. Warunki zamiany nieruchomości uzgadnia się
w drodze rokowań.
5. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości może obejmować oprócz wartości
nieruchomości inne wzajemne zobowiązania
stron.
6. Zamiana nieruchomości o wartości przekraczającej
50.000 zł., wymaga zgody Rady Powiatu.
Rozdział 3
Zbywanie nieruchomoņci i oddawanie
w użytkowanie wieczyste
§ 9.
1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu,
mogą być przedmiotem zbycia lub oddania
w użytkowanie wieczyste, jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione i nie mogą być one wykorzystane na cele publiczne realizowane przez Powiat w ramach jego zadań własnych.
2. Zbycie nieruchomości oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego może nastąpić w drodze:
1) sprzedaży,
2) zamiany,
3) darowizny,
4) zrzeczenia się,
5) innych czynności prawnych.
§ 10.
1. Zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000 zł.,
wymaga zgody Rady Powiatu.
2. Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy
majątkowi na zasadach określonych przepisami
rozporządzeń wykonawczych.
§ 11.
1. Zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej własnością Powiatu winno
być przeprowadzone w formie przetargu na zasadach ogólnych określonych w stosownych przepisach prawa.
2. Regulamin przeprowadzania przetargów i rokowań
ustala Zarząd Powiatu.
3. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja
przetargowa, powoływana każdorazowo przez Zarząd Powiatu stosowną uchwałą.
4. Zarząd Powiatu może odstąpić od przetargowego
zbycia lub oddania w użytkowanie nieruchomości
w przypadkach określonych w § 12.
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§ 12.
1. Zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości może nastąpić w formie, bezprzetargowej, jeżeli:
1) zbycie następuje na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy,
2) zbycie następuje między Skarbem Państwa
a jednostką samorządu terytorialnego oraz
między tymi jednostkami,
3) zbycie następuje na rzecz osób fizycznych
i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą,
oświatową, naukową, badawczo - rozwojową,
wychowawczą lub sportowo - turystyczną, na
cele niezwiązane z działalnością zarobkową,
a także organizacjom pożytku publicznego na
cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
4) zbycie następuje w drodze darowizny lub zamiany,
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej
użytkownika wieczystego,
6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej
część, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie
wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,
7) ma stanowić wkład niepieniężny w postaci
aportu, do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej powiatowej osoby prawnej, lub majątek
tworzonej fundacji,
8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest
położona,
9)
przedmiotem
zbycia
jest
udział
w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz
innych współwłaścicieli nieruchomości,
10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków
wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,
11) jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w mowa w art.
19 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o partnerstwie
publiczno-prawnym,
jako
wkład własny podmiotu publicznego, w celu
realizowania zadań publicznych w ramach
partnerstwa
publiczno-prawego,
z zastrzeżeniem art. 25 Ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o partnerstwie publiczno-prawnym.
2. Przepis ust. 1 pkt 6, nie stosuje się, w przypadku,
gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż
jeden podmiot spełniający określone w nim warunki.
§ 13. Nieruchomości stanowiące mienie Powiatu
mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne ,
na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego. W umowie darowizny należy określić
cel, na który nieruchomość jest darowana.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości zgod-
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nie z celem darowizny, darowizna podlega odwołaniu.
§ 14.
1. Stawkę procentową pierwszej opłaty za oddanie
nieruchomości w użytkowanie wieczyste ustala
Zarząd Powiatu.
2. Opłaty związane z oddaniem w użytkowanie wieczyste ustala się w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 15.
1. Przy zbywaniu lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Powiatu, mogą być stosowane bonifikaty.
2. Udzielanie bonifikat oraz ich wysokości, a także
ewentualne warunki jej zwrotu podlegają zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze stosownej
uchwały.
Rozdział 4
Oddawanie nieruchomoņci w trwały zarząd
§ 16.
1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu mogą być oddawane w trwały zarząd powiatowym
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, których celem statutowym
jest działalność związana z realizacją zadań
o charakterze powiatowym, określonych ustawami, a w szczególności ustawą o samorządzie powiatowym.
2. Warunki korzystania z nieruchomości ustala Zarząd
Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
§ 17. Opłaty związane z oddaniem w trwały zarząd ustala się w oparciu o wartość nieruchomości
ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 18.
1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej gospodarują
powierzonym im mieniem w zakresie zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo zgoda Zarządu Powiatu w formie stosownej uchwały.
2. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mogą
udostępniać powierzone im mienie osobom trzecim odpłatnie. Zasady odpłatnego udostępniania
ustala Zarząd Powiatu. Nieodpłatne udostępnienie
osobom trzecim, wymaga zgody Zarządu Powiatu.
3. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mogą przekazywać majątek trwały pomiędzy tymi
jednostkami nieodpłatnie, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.
Rozdział 5
Obciążanie nieruchomoņci
§ 19.
1. Zarząd powiatu kierując się zasadami określonymi
w powszechnie
obowiązujących
przepisach,
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w tym w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie
o księgach wieczystych i hipotece, może dokonywać obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu, w szczególności polegającego na:
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§ 21. Zawarcie umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości będących własnością Powiatu na okres
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony a także
kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, winno być poprzedzone przetargiem na
zasadach
ogólnych
określonych
w ustawie
i rozporządzeniach wykonawczych.

1) oddawaniu nieruchomości w użytkowanie,
2) ustanawianiu służebności gruntowych lub osobistych,
3) ustanowieniu hipotek.

§ 22.

2. Oddanie w użytkowanie nieruchomości o wartości
powyżej 50.000 zł., z wyjątkiem przypadków,
w których konieczność oddania nieruchomości
w użytkowanie wynika z przepisów ustawy, wymaga zgody Rady Powiatu.

1. Do przetargu, stawkę wywoławczą czynszu z tytułu
dzierżawy lub najmu ustala Zarząd Powiatu
z uwzględnieniem stawek dla nieruchomości
o podobnym rodzaju użytkowania, lokalizacji
i stanie technicznym przyjętych w gminie, na obszarze której wydzierżawiona lub wynajmowana
nieruchomość jest położona.

3. W celu zabezpieczenia wierzytelności , nieruchomości stanowiące własność Powiatu mogą zostać
obciążone hipoteką o wartości powyżej 50.000 zł.,
jedynie za zgodą Rady Powiatu.

2. Gdy dzierżawiona lub wynajmowana nieruchomość przeznaczona jest na cele ochrony zdrowia
lub edukacji, Zarząd Powiatu może odstąpić od
przetargu, uzgadniając stawkę czynszu z komisją
właściwą ds. budżetu oraz komisjami merytorycznymi.

4. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu,
mogą za zgodą Rady Powiatu, stanowić zabezpieczenie dla zaciąganych przez Powiat, powiatowe
osoby prawne oraz powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zobowiązań dotyczących rozbudowy infrastruktury powiatu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia,
oświaty lub innych celów publicznych.

DZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają praw osób trzecich, wynikających z ustawy oraz
innych przepisów prawa.

DZIAŁ III
ZASADY WYDZIERŻAWIANIA I WYNAJMOWANIA
NIERUCHOMOŅCI STANOWIĄCYCH MIENIE
POWIATU PROSZOWICKIEGO

§ 24. Uchwałę stosuje się do wszystkich nieruchomości stanowiących własność powiatu proszowickiego.

§ 20. Nieruchomości, które nie mogą być oddane
w trwałe zagospodarowanie lub ich zagospodarowanie
przez Powiat jest planowane w dalszej przyszłości,
a także, gdy jest to uzasadnione ze względu na okres
i rozmiary zamierzonego korzystania z nieruchomości,
można oddać w dzierżawę lub w najem na okres dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Przewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego:
Julianna Wojciechowska
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UCHWAŁA NR XXXIX/324/10
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie opłat za ņwiadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminĉ Borzĉcin
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
18 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy Borzęcin
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za świadczenia publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzecin, inne niż
nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w następującej wysokości:
1) dzienna opłata w oddziale 9 godzinnym za opiekę
i obsługę podczas spożywania przez dzieci posiłku 1,50 złotych,
2) dzienna opłata w oddziale 9 godzinnym za opiekę
w trakcie samodzielnych, indywidualnych zabaw
i wypoczynku dziecka - 1,50 złotych,

§ 2. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia opłat
określonych w § 1 do 7 dnia każdego następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy
w Borzęcinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opłat
za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Borzęcin(Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 77, poz. 582).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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UCHWAŁA NR XLVII/346/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniĉżnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chełmek oraz jej jednostkom organizacyjnym
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.) oraz art. 59
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chełmek oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także określa organy i osoby do tego
uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. kierowniku jednostki - rozumie się przez to Burmistrza
lub osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem
jest uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Chełmek,
2. należności - rozumie się przez to sumę:
a) należności głównej - będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej a także
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej,
wynikającej
w szczególności
z dokumentu księgowego (faktury, rachunku, noty
księgowej), umowy lub porozumienia, którego dotyczy,
b) odsetek od należności głównej,
c) należności ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne
i inne),
3. jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to
jednostki budżetowe Gminy Chełmek,
4. uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie
terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności.
§ 3.
1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, powstałe w związku z realizacją zadań własnych
mogą być umorzone w całości lub w części, może
zostać odroczony termin spłaty całości lub części należności lub może zostać rozłożona na raty całośc lub
część należności na uzasadniony i udokumentowany
wniosek dłużnika, jeżeli:
1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, ze dłużnik nie
posiada majątku, z którego można by dochodzić
należności,
2) w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub
osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania,
3) osoba prawna została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować na-

leżność, a odpwiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej
należności nie uzyska się kwoty przewyższającej
koszty dochodzenia i wydatki egzekucyjne lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
6) należności nie zostały ściągnięte w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
w tym ugody bankowej albo są przedawnione.
2. Należności mogą być również umorzone w całości lub
w części mimo braku okoliczności wymienionych
w ust. 1, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawia ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
3. Należność główna z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia gminnego nie może być umorzona
przed upływem dziesięciu lat od daty popełnienia tego przestępstwa chyba, że dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców albo nie można ustalić osoby dłużnika lub
miejsca jej pobytu.
§ 4. Należności pieniężne mogą być umarzane albo
ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty
z urzędu, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art.
56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).
§ 5.
1. Okres odroczenia terminu płatności nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy a okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niz 24 miesiące.
2. Od należności, której termin spłaty odroczono lub
rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę
za okres od wydania jednostronnego oświadczenia
woli organu uprawnionego, zawarcia umowy lub
porozumienia do upływu terminu spłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci odroczonej należności
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości
i wyznaczonym terminie raty, należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi
ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od
pierwotnych terminów płatności.
§ 6.
1. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania
terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności jest:
1) Burmistrz - w stosunku do należności przysługujących Gminie oraz w stosunku do należności przy-
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sługujących jednostkom organizacyjnym, jeżeli
ich wartość przekracza 5.000,00 zł od jednego zobowiązanego,
2) kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość
należności nie przekracza kwoty 5.000,00 zł od
jednego zobowiązanego.
2. Umorzenie należności jednostki organizacyjnej przekraczającej kwotę 5.000,00 zł przez Burmistrza
Chełmka następuje na podstawie uzasadnionego
i udokumentowanego wniosku kierownika jednostki.
§ 7. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na
podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne
oświadczenie woli organu uprawnionego, umowa, porozumienie).
§ 8.
1. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie
więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do
wszystkich zobowiązanych.
2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie odsetek i należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności głównej
w odpowiednim stosunku do należności głównej
umorzeniu podlegają odsetki i należności uboczne.
§ 9. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Burmistrzowi informację o udzielonych ulgach
wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 stycznia roku następnego
bądź na każde żądanie Burmistrza.
§ 10.
1. Ulga udzielana dłużnikowi będącemu przedsiębiorcą
stanowi pomoc de minimis i udzielana jest zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.
404 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
2. Dłużnik, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do
złożenia, wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:
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lat bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,
2) informacji, o każdej innej niż de minimis pomocy
dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą publiczną,na które udzielona jest pomoc na podstawie uchwały lub oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał,
3. Przedsiębiorca na każde żądanie, zobowiązany jest do
składania
innych
niezbędnych
informacji
i dokumentów związanych z udzieloną pomocą, które
zobrazują jego sytuację ekonomiczną.
4. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe ze względu na
przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy lub
z uwagi na niedopełnienie obowiązku określonego
w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 11. Organ uprawniony może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o umorzeniu lub udzieleniu
innych ulg w spłacie należności, jeśli wyjdzie na jaw, że
dowody, na podstawie których umorzono lub udzielono
ulg w spłacie należnośći, okazały się fałszywe bądź, że
oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa
albo, ze dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do
okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLV/348/2006 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Chełmek i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,
a także organów do tego uprawnionych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
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UCHWAŁA NR XXIX/180/10
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2010 rok
Na podstawie art. 211, art.212, art.239, art.264 ust.3
i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz
art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c.) d.) i lit.i.) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) i art. 28 ust.3 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r.
Nr 13 poz. 123, z późn. zm) oraz art.13 pkt.2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednoli-

ty z 2005 r. Dz. U. Nr 190 poz. 1606 z późn. zm) Rada
Gminy Kamienica uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na
łączną kwotę 2.002.159 zł, w tym:
1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżacych
o kwotę 181.259 zł;
2) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych
o kwotę 1.820.900 zł;- jak w załączniku nr 1.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25885 –

§ 2.

--

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na
łączną kwotę 399.159 zł, w tym;
1) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących
o kwotę 158.869 zł;
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
zwiększa się o łączną kwotę-118.000 zł,
z czego;
-- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę-78.400 zł;
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-39.600 zł;
b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwieksza sie o łączną kwotę -90.869 zł;
c) zmniejsza się wydatki na obsługę dlugu publicznego o kwotę 64.000 zł;
d) zwiększa sie wydatki na dotacje na zadania
bieżące o kwotę 14.000 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę
240.290 zł
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zwiększa się o kwotę 240.290 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z pomocy zagranicznej zwiększa się o kwotę
1.565.500 zł, w tym ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się
o kwotę 1.465.500 zł;- jak w załączniku nr 2.
1. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt
budżetu, który po zmianie wynosi 507.652 zł
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w łącznej kwocie 507.652 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.600.000
zł i zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 3.000 zł.
Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik nr 3.
3. W wyniku dokonanych zmian budżetu likwiduje się
limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych
w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
§ 4. Po zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi:
Dochody budżetu
24.772.169 zł, w tym:

gminy

na

łączną

kwotę

1) dochody bieżące: 20.651.269 zł;
2) dochody majątkowe: 4.120.900 zł;
2.

Wydatki budżetu
25.279.821 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych3.378.040 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 557.030 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osob fizycznych - 4.230.187 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego
41.000 zł
2) wydatki budżetu obejmują plan wydatkow majątkowych na łączną kwotę 7.590.290 zł, w tym;
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 7.590.290 zł, z czego na wydatki inwestycyjne
na
programy
finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
5.865.500 zł, w tym ze środkow pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - 3.765.500 zł
3. Przychody budżetu 731.652 zł
4. Rozchody budżetu 224.000 zł
§ 5. W wyniku dotychczas dokonanych zmian
w budżecie na 2010 rok ustala sie wydatki majątkowe
jak w załączniku nr 4
§ 6. Dokonuje sie zmian w dochodach i wydatkach
związanych z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 5 i 6
§ 7.

§ 3.

1.
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gminy

na

łączną

kwotę

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 17.689.531 zł,
w tym;
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej - 12.861.314 zł z czego;
-- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich
naliczane-9.483.274 zł;

1. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na 2010
rok, ustala się limity wydatkow:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 7
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze
srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych środkow niepodlegających
zwrotowi, pochodzących z zagranicy - jak załącznik nr 8
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów
o których mowa w ust. 1, pkt 1 i 2, w kwotach określonych dla poszczególnych lat realizacji programu,
jak w załączniku nr 7 i 8
§ 8. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na
realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 9. W wyniku dokonanych zmian ustala się Prognozę Spłaty Długu Publicznego Gminy Kamienica, jak
załącznik nr 10
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamienica
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25886 –
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25887 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25888 –
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Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25889 –
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25890 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25891 –
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Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25892 –

Poz. 2938
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25893 –
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25894 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25895 –
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Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25896 –
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25897 –

Poz. 2938
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25898 –

Poz. 2938
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Za realizację programów odpowiada Urząd Gminy a za modernizację Ośrodka Rekreacyjnego Saturn w Kamienicy
odpowiada GOK.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25899 –

Poz. 2938
Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

Zał. Nr 8 -WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŅRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH ZE ŅRDOKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2007-2011

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia
Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.
Załącznik nr 9
Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Dochody

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410
Wydatki

– 25900 –

Poz. 2938
zmiana

Zadania programu:
- dofinansowanie prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy, oraz wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, w tym również komisji i pełnomocnika-97.931
- wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych-4.800
- zadania związane z promocją kultury fizycznej i sportu-14.000
- udzielanie pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej-1.036
-inne zadania -szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne-5.569
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25901 –

Poz. 2938,2939
Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIX/180/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.

2938

2939
2939

UCHWAŁA NR XXIX/183/10
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie : okreņlenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własnoņć
Gminy Kamienica.
Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.2 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) Rada
Gminy Kamienica uchwala co następuje :
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z obiektów
sportowych stanowiących własność Gminy Kamienica
stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje sie dyrektorów zarządzających
obiektami sportowymi do opracowania regulaminów
korzystania z tych obiektów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Kamienica.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/191/06 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 marca 2006 r.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25902 –

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/183/10
Rady Gminy Kamienica
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: okreņlenia zasad wynajmu obiektów
sportowych stanowiących własnoņć Gminy
Kamienica
Rozdział 1
ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z OBIKTÓW
SPORTOWYCH
§ 1. Zasady korzystania z obiektów sportowych
dotyczą obiektów zlokalizowanych przy Szkołach
Podstawowych i Gimnazjach - sal gimnastycznych
oraz kortu tenisowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zbludzy.
§ 2.
1. Za korzystanie z obiektów sportowych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół przy których zlokalizowane są obiekty sportowe zgodnie z udzielonym
pełnomocnictwem.
2. Po spełnieniu wszystkich poniższych wymagań
przez osoby zamierzjące korzystać z obiektów
sportowych dyrektorzy szkół zobowiązani są do
udostępnienia obiektów sportowych zgodnie
z zawartymi ustaleniami i w sposób nie kolidujący
z obowiązującym rozkładem zajęć szkolnych (programem nauczania).
§ 3.
1. Korzystanie z obiektów sportowych może być dokonywane wyłącznie w godzinach nie kolidujących
z zatwierdzonym przez dyrektora placówki oświatowej rozkładem zajęć (programem nauczania)
dzieci i młodzieży uczęszczającej do danej szkoły.
Dyrektor danej placówki posiada bezwzględne
prawo do odwołania terminów korzystania
z obiektu sportowego w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności czy organizowania
uroczystości szkolnych wynikających ze statutowej
działalności danej szkoły jak np. akademie, egzaminy itp.
2. Obiekt sportowy może być udostępniony zorganizowanej grupie osób w tym Uczniowskim Klubom
Sportowym, Klubom Sportowym działającym na
terenie gminy Kamienica, która powinna ustalić
osobę reprezentującą grupę, jako osobę odpowiedzialną na wypadek zaistnienia ewentualnych zdarzeń. Osoba reprezentująca grupę musi być pełnoletnia, czyli musi mieć ukończone 18 lat.
3. Zgłoszenie wniosku o wynajem obiektu odbywać
sie będzie w godzinach pracy szkoły. Przed udostępnieniem obiektu osoba reprezentująca grupę
składa pisemny wniosek zgodnie z załączonym
wzorem.
Dodatkowo
składa
oświadczenie
o odpowiedzialności materialnej na wypadek wystąpienia szkód materialnych, zniszczeń podczas
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korzystania z obiektu. Złożone oświadczenie dotyczy również ponoszenia odpowiedzialności na
wypadek zaistnienia ewentualnych wypadków
zdrowotnych, czy uszkodzeń ciała osób korzystających z obiektu.
§ 4.

1. Szczegółowe regulaminy oraz warunki umowy
najmu obiektów sportowych opracowane będą
przez dyrektorów poszczególnych placówek
oświatowych.
2. Osoba reprezentująca grupę zamierzającą korzystać po raz pierwszy z obiektu podpisuje dodatkowo
oświadczenie
o zapoznaniu
się
z regulaminem korzystania z obiektów sportowych.
§ 5. W przypadku zaistnienia okoliczności nie ujętych w zasadach korzystania z obiektów sportowych
stanowiących własność gminy Kamienica mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
Rozdział 2
ROZLICZENIA FINANSOWE ZA KORZYSTANIE
Z OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŅĆ GMINY
KAMIENICA
§ 6.
1. Zwalnia sie z opłat za wynajem obiektów sportowych dzieci i młodzież uczącą się z terenu gminy
Kamienica (włącznie z uczniami szkół średnich
oraz studentów) a także Kluby Sportowe
i Uczniowskie, Klubu Sportowe działające na terenie Gminy.
2. Ustala się następujące minimalne stawki opłat za
wynajem obiektów sportowych, stanowiących
mienie komunalne Gminy Kamienica:
1) Za wyjanejm sali sportowej znajdującej się
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum
w Kamienicy, Szkoły Podstawowej i Gimnzajum
w Szczawie
i Zespole
Szkoły
i Przedszkola
w Zbludzy w wysokości 20 złotych za 1 godzinę
użytkowania.
2) Za wynajem kortu tenisowego przy Zespole Szkoły
i Przedszkola w Zbludzy w wysokości 5 zł za 1 godz.
użytkowania.
§ 7. Szkołom które wynajmują obiekty sportowe
dla uczniów i młodzieży z terenu gminy przysługują
zwiększone środki finansowe stosownie do poniesionych kosztów.
§ 8. Ustala się wzór wniosku o korzystanie
z obiektów sportowych stanowiący załącznik do zasad
i trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących mienie gminy Kamienica.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25903 –

Poz. 2939,2940

Załącznik do zasad i korzystania z obiektów sportowych stanowiących mienie gminy Kamienica.
WNIOSEK
Grupa ................ osób reprezentowanych przez:
.........................................................................................................................................................
(Imię Nazwisko) (adres zamieszkania)
składa wniosek o udostępnienie obiektu .........................................................................................
(nazwa obiektu)
przy szkole .................................................................................................................
(nazwa szkoły)
w dniach ......................................................................
w godzinach..................................................................................................
....................................................................
(podpis osoby reprezentującej grupę)
Jednocześnie oświadczam, że w związku z korzystaniem z obiektu sportowego zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej na wypadek ewentualnych szkód zaistniałych podczas korzystania z obiektu oraz
ponoszę pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby korzystające z obiektu z tytułu wypadków osobistych, uszkodzeń ciała i uszczerbku na zdrowiu powstałych w związku z korzystaniem z obiektów sportowych.
....................................................................................................
(podpis osoby reprezentującej grupę)

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefan Kuchnia
2939
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UCHWAŁA NR XXXIII/263/2010
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu
Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r. oraz nr XXXII/249/2010 z 23 marca 2010 r..
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. b/d/ ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212,art. 214 ust 1,art. 215,art.217,art. 235,art.237
art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) art. 2 pkt. 2, art. 9 pkt. 3,
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.
o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z póź.
zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.

2) zmniejsza się planu wydatków majątkowych
o kwotę 50.000,00 zł – jak w załączniku nr 1a.
II. W załączniku nr 4 – planowane dotacje z budżetu
gminy Książ Wielki na 2010 rok – wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. W załączniku nr 9 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla gminy Książ Wielki na
lata 2008-2012 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Książ Wielki.

I. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu
na kwotę 50.000.00zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

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

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
50.000,00 zł w tym:
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 50.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy w Książu Wielki
inż. Henryk Huma

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/263/2010
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

do Uchwały nr XXXIII/263/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
ZMIANY P L A NU W Y D A T K Ó W – OGÓŁEM GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2010 ROK
l.p

Dział

1.

Rozdział

900
90005

2.

921
92105

Nazwa - treść

Zwiększenia planu wydatków

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
b)wydatki majątkowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
a) wydatki bieżące w tym; -dotacje na zadania
bieżące
Razem

0
0
0
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

Zmniejszenia planu wydatków
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0
0
0

50.000,00
50.000,00
Przewodniczący Rady Gminy w Książu Wielki
inż. Henryk Huma
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/263/2010
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

do Uchwały nr XXXIII/263/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2010 ROK
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
L.p.

Wyszczególnienie

1.
1.1
1.1.1
2.

Transport i łączność
600
Drogi publiczne powiatowe
60014
Dotacja na zadania majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne
754
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
75405
Dotacja na zadania majątkowe
Ochrona zdrowia
851
97.740,00
Pozostała działalność
85195
97.740,00
Dotacja na zadania bieżące
97,740,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
Dotacja na zadania bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
70.000,00
narodowego
Biblioteki
92116
70.000,00
Dotacja na zadania bieżące
70.000,00
Razem
167.740,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.1
2.1.1
2.
2.1
2.1.1
2.2
2.2.2
3.
3.1
3.1.1

L.p.

Wyszczególnienie

1.
1.1
1.1.1
2.

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Dotacja na zadania bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Dział

Dział

Rozdział

Rozdział

851
85153
921

Dotacje
przedmiotowe

Dotacje
przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje
celowe
572.000,00
572.000,00
572.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.400,00

2.400,00
2.400,00

589.400,00

Dotacje
celowe
4.500,00
4.500,00
4.500,00
50.000,00
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Pozostałe zadania z zakresu kultury
Dotacja na zadania bieżące
Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
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92105

50.000,00

92605

50.000,00
15.000,00
15.000,00

926

15.000,00
69.500,00
167.740,00
658.900,00
Przewodniczący Rady Gminy w Książu Wielki
inż. Henryk Huma
Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXIII/263/2010
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

do Uchwały nr XXXIII/263/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
P L A N W Y D A T K Ó W M A J Ą T K O W Y C H GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2010 ROK PO ZMIANACH
Dział

Rozdz.

10

1010

600

60014

600

Nazwa zadania

Plan

z tego:
dochody
własne

kredyty,
pożyczki,
obligacje

środki
o których
mowa w art.
5
ust. 1
pkt 2 i 3 u of p
1.441.627

dotacje

inne

-

-

Inwestycje związane
z gospodarką wodociągowokanalizacyjną we wsiach ŁazyCisie, Antolka- Tochołów –
Cisia - Wola , Giebułtów,
Trzonów, Zaryszyn
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego

3.363.000

451.373

1.470.000

572.000

72.000

500

-

-

-

60016

Przebudowa drogi gminnej
Cisia Wola-Mianocice

1.087.025

33.555

500.000

-

553.470

-

700

70005

50.000

50.000

-

-

-

-

754

75412

110.000

110.000

-

-

-

-

754

75405

15.000

15.000

-

-

-

-

750

75023

Zakup działek pod budownictwo komunalne
Prace remontowo-budowlane
Strażnicy OSP w Książu Małym
Dofinansowanie modernizacji
budynku Komendy powiatowej Policji
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Książu Wielkim

200.000

200.000

-

-

-

-

801

80104

1.788.000

36.400

500.000

1.251.600

-

-

900

90015

Budowa przedszkola w Książu
Wielkim
Modernizacja oświetlenia
ulicznego w wsiach: Częstoszowice, Antolka,

200.000

200.000

-

-

-

-

921

92109

1.096.192

148.865

500.000

447.327

-

-

921

92109

Adaptacja rozbudowa budynku na świetlicę wiejską
w Zaryszynie
Przebudowa - termomodernizacja świetlicy wiejskiej we
wsi Cisie

150.000

150.000

-

-

-

-

926

92601

Budowa boiska sportowego
w Książu Wielkim” ORLIK
PLUS”

305.000

211.295

-

-

93.705

-

8.936.217

1.678.488

Ogółem

3.470.000

3.140.554

647.175

-
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/263/2010
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

do Uchwały nr XXXIII/263/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Książ Wielki na lata 2008-2012
l.p

Działanie

1

PROW 3.3.1 Podstawowe usługi
dla gospodarki
i ludności wiejskiej

2

PROW
3.3.1Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej

3

MRPO 6.2B Rozwój Obszarów
Wiejskich,
Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych

4

5

PROW 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi

6

PROW 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi

7

Zadanie własne

8

9.4 Wytwarzanie
energii ze źródeł
odnawialnych
P.O. Infrastruktura
i Środowisko

9

RAZEM

Tytuł zadania
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie
gminy Książ
Wielki –etap I
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie
gminy Książ
Wielki –etap II
Budowa przedszkola w Książu
Wielkim
Przebudowa
drogi gminnej
Mianocice
Kasztany, stara
szosa –
140197K
Adaptacja
i rozbudowa
budynku na
świetlicę
w Zaryszynie
Przebudowa
świetlic wiejskich we
wsiach: Antolka, Cisie, Tochołów, Konaszówka
Rozbudowa
budynku Urzędu Gminy
Wykorzystanie
odnawialnych
źródeł energii
poprzez budowę kolektorów
słonecznych na
terenie gminy
Książ Wielki

Jednostka
realizująca
Urząd Gminy

Koszt zadania (tys. zł)
źródło
ogółem
UE
UG
5.411
5.411

Czas realizacji oraz wysokoņć wydatków w poszczególnych latach
2008 2009
2010
2011
2012
70
84
3.363 1.894
-

Urząd Gminy

2.000

-

2.000

-

-

-

2.000

-

Urząd Gminy

4.192

2.934

1.258

-

87

1.788

2.317

-

Urząd Gminy

1.550

775
NPPDL

775

-

48

1.502

-

-

Urząd Gminy

1.260

-

1.260

-

42

1.218

-

-

Urząd Gminy

1.000

-

1.000

-

-

110

890

-

Urząd Gminy

1000

0

1000

-

52

200

748

-

Z.M Ds.G.R.T.W
i O.Ś.
w Proszowicach

900

-

900

-

-

-

500

400

17.313

3.709

13.624

70

313

8.181

8.349

400
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UCHWAŁA NR L/272/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.
tekst z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.39
ust.2, w związku z art.8 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst
jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 14 poz. 89, z późn. zm.) Rada
Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się uchwalony i przedłożony przez
Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej „ Statut Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Laskowej” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/272/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Laskowej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej zwany w dalszej części statutu
„Zakładem” jest wyodrębnionym organizacyjnie
zespołem osób i środków majątkowych utworzonym
i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
§ 2.
1. Zakład został utworzony przez Radę Gminy Laskowa.
2. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§ 3.
1. Pełna nazwa Zakładu brzmi:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
34-602 Laskowa 428
2. Zakład może używać skrótu: SPZOZ w Laskowej.
§ 4. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)
oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) innych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
stosownie do zakresu działania,
3) uchwały Rady Gminy Laskowa nr XVI/71/99 z dnia
9 września 1999 r.,
4) niniejszego statutu.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Laskowa
Nr XVII/73/99 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej z późniejszymi zmianami.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Laskowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
§ 5.
1. Zakład prowadzi działalność na podstawie wpisu
do rejestru samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskiego.
2. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu
do rejestru samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 6. Podstawowe cele Zakładu stanowią zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej i ambulatoryjnej dla ludności zamieszkałej na obszarze działania określonym w § 9, udzielanie
pomocy całodobowej dla wszystkich potrzebujących
oraz promocji zdrowia.
§ 7.
1. Realizując cele Zakład wykonuje zadania służące
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia.
2. Zadania, o których mowa w ust.1 obejmuje działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub
właściwych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych w szczególności
związanych z :
1) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem,
3) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
4) opieką nad zdrowym dzieckiem,
5) pielęgnacją chorych,
6) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
7) prowadzeniem działalności profilaktycznooświatowej.
Zakład może wykonywać inne, nie wymienione wyżej zadania nałożone przepisami ustawowymi
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lub powierzone przez Radę Gminy w obowiązującym
trybie.

Rozdział 5
Organy zakładu i struktura organizacyjna.

Rozdział 3
Siedziba i obszar działania

§ 13. Organami Zakładu są:
-- Kierownik Zakładu.

§ 8.
1. Zakład powołany jest do udzielania świadczeń
zdrowotnych ogółowi ludności zamieszkałej na
terenie Gminy Laskowa.
2.

Świadczenia
zdrowotne
wykonywane
są
w pomieszczeniach Zakładu w Laskowej nr 428
oraz w Zespole Szkół, 34-602 Laskowa 2 (w zakresie Medycyny Szkolnej).

3. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych także
innym osobom zgłaszającym się do Zakładu wg
obowiązujących przepisów.
§ 9. Obszar działania Zakładu obejmuje tereny
następujących jednostek podziału terytorialnego:
-- Laskowa
-- Jaworzna
-- Kamionka Mała
§ 10.
1. Osobom zamieszkałym w rejonie, przysługuje
z zastrzeżeniem ust.2 pierwszeństwo uzyskania
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przed innymi osobami.
2. W przypadkach konieczności natychmiastowego
udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na
zagrożenie życia lub zdrowia, osoby nie zamieszkałej w rejonie – nie stosuje się zasady pierwszeństwa uzyskania świadczeń, o której mowa
w ust.1.
§ 11.
1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie,
za częściową odpłatnością lub odpłatnie – na zasadach określonych w ustawie, w odrębnych
przepisach lub w umowie cywilnoprawnej.
2. Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych
w samodzielnym publicznym zakładzie opieki
zdrowotnej, nie podlegają obowiązkowi wnoszenia opłat za ich udzielenie, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
Rozdział 4
Rodzaje i zakres udzielanych ņwiadczeń
zdrowotnych
§ 12. Zakład realizuje świadczenia gwarantowane
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej,
3) świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane
w środowisku nauczania i wychowania,
4) świadczenia o charakterze pomocy całodobowej
udzielanie w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia
z zagrożeniem życia,
5) transport sanitarny.

§ 14.
1. Kierownik kieruje Zakładem i reprezentuje go na
zewnątrz.
2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące działalności Zakładu oraz jego wewnętrznej
organizacji i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
4. Kierownik ponosi odpowiedzialność przed organem założycielskim.
§ 15.
1. Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, Kierownik ustala oraz wprowadza do stosowania akty
wewnętrzne w formie zarządzeń i regulaminów,
regulujące działalność, porządek wewnętrzny
i organizację zakładu.
2. Do szczególnych ustawowych kompetencji Kierownika należy:
1) ustalenie i przedłożenie do zatwierdzenia przez
Radę Społeczną regulaminów określających organizację i porządek w procesie udzielania świadczeń leczniczych przez samodzielny publiczny zakład
podstawowej
opieki
zdrowotnej,
z uwzględnieniem poszanowania praw pacjenta
wynikających z przepisów prawa,
2) ustalania wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie uprawnionym do tych
świadczeń, z uwzględnieniem zasad ustalania tych
opłat określonych w odrębnych przepisach,
3) zapewnienie powszechnej dostępności do informacji o prawach pacjenta w Zakładzie.
§ 16.
1. Kierownik zarządza Zakładem przy pomocy:
--

Głównego Księgowego

2. Kierownik koordynuje i nadzoruje działalność podległego mu zakresu działania.
3. Kierownik reprezentuje Zakład w stosunkach cywilno-prawnych.
§ 17. Zadania oraz organizację wewnętrzną określa Kierownik Zakładu w formie regulaminów wprowadzonych zarządzeniami wewnętrznymi.
§ 18.
1. Rada Społeczna zwana w dalszej części statutu
„radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym
Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika
zakładu.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje
Wójt Gminy.
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§ 19. Do zadań Rady Społecznej należy:
1. przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii
w sprawach:
1) zmiany lub rozwiązania umowy o korzystaniu
ze środków publicznych,
2) planu inwestycyjnego, rzeczowo-finansowego
lub projektu budżetu,
3) zakupu lub przyjęcia darowizny nowego sprzętu,
4) rocznego sprawozdania z relacji planu lub budżetu,
5) związanych z przekształceniem lub likwidacją
zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności,
6) kredytów bankowych lub dotacji,
7) podziału nadwyżki finansowej,
8) odwołania kierownika zakładu,
2. przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków
i opinii w sprawach:
1) planu finansowego i inwestycyjnego,
2) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
3) kredytów bankowych lub dotacji,
4) podziału zysku.
3.

4.

uchwalanie regulaminu swojej działalności
i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Gminy,
zatwierdzanie
regulaminu
o których mowa w § 15 ust.2,

porządkowego,

5. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających
nadzorowi medycznemu,
6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
i postanowieniach statutu Zakładu.
§ 20. W skład rady wchodzi 7 osób, w tym:
1) przewodniczący
-- Wójt Gminy
2) członkowie
-- przedstawiciel Wojewody
-- przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy.
§ 21.
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy
i podejmowania uchwał określa regulamin Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Urzędu
Gminy Laskowa.
§ 22.
1. Kadencja Rady uzależniona jest od kadencji rad
samorządów terytorialnych należących do obszaru
działania Zakładu.
2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady przez
poszczególne samorządy następuje w terminie
trzech miesięcy od daty przeprowadzenia wyborów samorządowych.
3. Kadencja Rady rozpoczyna się z chwilą jej powołania przez Radę Gminy.
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4. Kadencja Rady upływa w dniu poprzedzającym
pierwsze posiedzenie nowej Rady, zwołanej
w obowiązującym trybie przez Wójta Gminy.
Rozdział 6
Forma gospodarki finansowej.
§ 23.
1. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych
przychodów koszty działalności i zobowiązań.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz
w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U.
Nr 121 z 1994 r.).
§ 24.
1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi
mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem oraz majątkiem własnym – na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy
opracowany przez Kierownika Zakładu, zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez
Radę Gminy.
3. Kierownik Zakładu przedstawia półroczne sprawozdanie z wykonania planu Radzie Gminy.
§ 25.
1. Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego
Funduszu Zdrowia.
2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) osób objętych ubezpieczeniem innym niż
społeczne,
b) instytucji ubezpieczeniowych,
c) zakładów pracy, organizacji społecznych
i innych instytucji,
d) innych zakładów opieki zdrowotnej,
e) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące
w ramach ubezpieczenia,
2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3) z wydzielonej działalności gospodarczej,
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności
publicznej, w tym również pochodzenia zagranicznego,
5) z innych źródeł – na podstawie obowiązujących
przepisów.
§ 26.
1. Wartość majątku Zakładu określają:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej
Zakładowi części mienia.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu
po odliczeniu funduszu założycielskiego.
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§ 27.

ślenia Zakładu z rejestru publicznych zakładów
opieki zdrowotnej.

1. Fundusz założycielski Zakładu zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje
i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury na
cele rozwojowe Zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele
rozwojowe.

Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 30. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Gminy na zasadach określonych w art.67 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

2. Zasady kształtowania i zmian wysokości funduszu
zakładu określają postanowienia art.58 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 31. Zaistniałe w przyszłości zmiany stanu faktycznego lub prawnego dotyczące Zakładu, a także
projektowane zmiany zakresu świadczeń udzielanych
przez Zakład, podlegają zasadom określonym
w art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 28.
1. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy
działalności,
prowadzi
rachunek
dochodów
i kosztów, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

§ 32. Sprawy nie ujęte w Statucie reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z późn. zm. oraz przepisy wykonawcze.

2. W odniesieniu do wyniku finansowego Zakładu
stosuje się art.59 i 60 ust.1, 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 33. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania
w Sądzie Rejestrowym.

§ 29.
1.
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Uchwała Rady Gminy o likwidacji Zakładu
w przypadku uzyskania ujemnego wyniku finansowego, który nie może być pokryty we własnym
zakresie przez zakład, stanowi podstawę do wykre-

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.0911-94-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Rady Miejskiej w Chełmku Nr XLVII/346/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniĉżnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Chełmek oraz jej jednostkom oragnizacyjnym - w czĉņci
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; ;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675): stwierdza siĉ nieważnoņć uchwały Rady
Miejskiej w Chełmku Nr XLVII/346/2010 z dnia 15 lipca
2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Chełmek oraz jej jednostkom organizacyjnym
w czĉņci, tj. w zakresie § 3 ust. 3 i § 11 przedmiotowej
uchwały.
Uzasadnienie
W dniu 15 lipca 2010 r. Rada Miejska w Chełmku
podjęła uchwałę Nr XLVII/346/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-

prawnym przypadających Gminie Chełmek oraz jej jednostkom organizacyjnym.
Przedmiotową uchwałę Rada Miejska w Chełmku
podjęła 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.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dokonując analizy prawnej przedmiotowej
uchwały, organ nadzoru stwierdził, iż narusza ona
w sposób istotny przepisy obowiązującego prawa, poprzez zapis zawarty w § 3 ust. 3, który brzmi: „Należność
główna z tytułu odszkodowania za zgarnięcie mienia
gminnego nie może być umorzona przed upływem dziesięciu lat od daty popełnienia tego przestępstwa chyba,
że dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku
albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na
podstawie odrębnych przepisów, dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców albo nie można ustalić osoby dłużnika lub miejsca jej pobytu.” W ocenie organu
nadzoru Rada Miejska uchwalając wyżej zapis, przekroczyła ustawową kompetencję określoną w art. 59 ustawy o finansach publicznych stanowiącą podstawę
prawną do określenia zasad umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej
jednostkom podległym.
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Ustawa o finansach publicznych w art. 59 ust. 1
stanowi, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego (z wyłączeniem należności
powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami). Natomiast ust. 3 tegoż przepisu wskazuje, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały postanowić o stosowaniu z urzędu wymienionych ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1, tj. gdy:
1)
osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł;
2)
osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
4)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5)
zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
Tymczasem określanie w przedmiotowej uchwale
materii, która przekracza zakres ustawowego upoważnienia, stanowi naruszenie zasad techniki prawodawczej określonych w załączniku do rozporządzenia z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908), w szczególności zapisów § 115 w zw. z § 143, które stanowią, iż
w akcie prawa miejscowego zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w
przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym).
Dodatkowo organ nadzoru zauważa, iż Rada Miejska w § 3 ust. 3 posługuje się sformułowaniami, które
nie są znane systemowi prawa karnego, w szczególności takimi jak: „zagarniecie mienia gminnego”. Zauważa
się, że zarówno kodeks karny jak i kodeks wykroczeń, jak
i żadna ustawa szczegółowa nie posługuje się wprost
takim pojęciem, tak więc niemożliwym jest wskazanie
sytuacji jakie określa zakwestionowany przez organ
nadzoru zapis uchwały Rady Miejskiej.
Z powyższego wynika, iż Rada Miejska w Chełmku
przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 59 ustawy o finansach publicznych, co
stanowi istotne naruszenie prawa. Organ nadzoru podnosi, że zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą do wydania aktu prawa miejscowego musi istnieć wyraźne
ustawowe upoważnienie. Wynika to z treści art. 40 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: „Na
podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje
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prawo stanowienia aktów prawa miejscowego”. Zasada
ta stała się podstawą licznych orzeczeń sadów administracyjnych, chociażby w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października
2006 r., sygn. akt I OSK 1035/06, publik. LEX Nr 281271,
w którego sentencji wyrażono pogląd, iż stanowienie
aktów prawa miejscowego może nastąpić tylko na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,
a także że stanowienie aktów prawa miejscowego wymaga ustanowionego expressis verbis w ustawie upoważnienia. Upoważnienia tego nie można domniemywać, ani wyprowadzać w drodze wykładni. Podobnie
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
nie może przekraczać ustawowego upoważnienia i regulować kwestii które wprost z niego nie wynikają.
Ponadto organ nadzoru stwierdza, że w § 11
przedmiotowej uchwały Rada Miejska postanowiła, iż:
„Organ uprawniony może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o umorzeniu lub udzieleniu innych
ulg w spłacie należności, jeśli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono lub udzielono ulg
w spłacie należności okazały się fałszywe bądź, że
oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa
albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do
okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania.”
Powyższe działanie Rady Miejskiej w ocenie organu
nadzoru stanowi przekroczenie delegacji ustawowej
zawartej w art. 59 ustawy o finansach publicznych,
a dodatkowo powtarza zapisy wynikające z aktu prawnego wyższej rangi jakim jest kodeks cywilny.
Organ nadzoru stwierdza, że ustawodawca kwestię
ewentualnego uchylenia się od złożonego oświadczenia
woli, jak w tym wypadku w sytuacji dokonania umorzenia lub udzielenia innych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, uregulował w kodeksie cywilnym
w przepisach art. 84 i nn., w związku z tym nie ma potrzeby regulować tej kwestii w akcie niższej rangi jakim
jest uchwała, w dodatku jeżeli ustawowe upoważnienie
zawarte w art. 59 ustawy o finansach publicznych nie
przyznaje organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego takiej kompetencji.
Takie działanie Rady Miejskiej stanowi naruszenie
określonych w § 118 w zw. z § 143 załącznika do rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej”, zgodnie z którymi w akcie praw
miejscowego nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych. Podobne poglądy były wyrażane w orzeczeniach
Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok NSA
z 16 czerwca 1992 r., sygn. akt II SA 99/92, ONSA 1993/2,
poz. 44; wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 1996 r. sygn. akt
SA/Wr 2761/95 – niepublikowany, czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia
14 lipca 2008 r. sygn. akt II SA/Op 184/08 publik. LEX
nr 509686, w którego sentencji Sąd wyraził pogląd, iż:
„Naruszenie prawa przy uchwalaniu norm prawa miejscowego stanowią zarówno przypadki ustanawiania
przepisów sprzecznych czy modyfikujących regulację
ustawową o charakterze ius cogens, jak i przypadki
powtarzania norm ustawowych. Sytuacja taka prowadzi
bowiem do dualizmu prawnego, co narusza zasadę
spójności i hierarchiczności systemu prawa, te same
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regulacje nie mogą bowiem znajdować się w aktach
prawnych o różnym charakterze i mocy wiążącej.”).
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Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Ponieważ przekroczenie upoważnienia ustawowego,
a
także
powielanie
norm
ustawowych
w aktach prawa miejscowego stanowi istotne naruszenie prawa, niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze jest uzasadnione.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli:

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Radca Prawny:
Artur Słowik

Z up. Wojewody Małopolskiego:

2942

2943
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UCHWAŁA NR KI-411/184/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 21 lipca 2010 r.
znak sprawy: KI – 43-174/33/10
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr XXXVI/342/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków - w czĉņci
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn.
zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577; z późn. zm.)
o r z e k a
o
stwierdzeniu
nieważnoņci
Uchwały
Nr XXXVI/342/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia
17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
w czĉņci objĉtej postanowieniem § 4 i § 5 ust. 4 oraz
§ 6 uchwały.
UZASADNIENIE
Wymieniona
we
wstępie
uchwała
Nr XXXVI/342/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu
28 czerwca 2010 r.
Analizując treść postanowień badanej uchwały pod
względem jej zgodności z przepisami prawa, Kolegium
Izby stwierdziło, że niektóre jej postanowienia zostały
podjęte z naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej, stąd Kolegium na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2010
roku postanowiło o wszczęciu postępowania zmierzającego do ich wyeliminowania z obiegu prawnego, poprzez stwierdzenie nieważności w części badanej
uchwały.
Równocześnie Kolegium Izby wyznaczyło termin badania przedmiotowej uchwały na posiedzeniu na dzień
21 lipca 2010 r. oraz postanowiło zawiadomić organy
Gminy o możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium Izby, na którym będzie rozpatrywana sprawa
przedmiotowej uchwały.
Zawiadomieni przedstawiciele organów Gminy nie
wzięli udziału w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu
21 lipca b.r. W przesłanym piśmie z dnia 15.07.2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Szerzynach deklaruje, że
wskazane nieprawidłowości zostaną usunięte poprzez
podjecie stosownej uchwały przez Radę Gminy na sesji
w sierpniu 2010 r. Z uwagi na upływający, 30 dniowy
ustawowy termin badania nadzorczego przedmiotowej
uchwały, Kolegium Izby, po przeprowadzeniu ponownej, szczegółowej analizy formalno-prawnej badanej
uchwały, stwierdziło jednak, co następuje:
W przedmiotowej uchwale Rada Gminy Szerzyny –
z powołaniem się na art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) ustaliła:
----

warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
rodzaje danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji;
postanowienia, jakie powinna zawierać umowa
o udzielenie dotacji.

Oceniając
zgodność
z
prawem
uchwały
Nr XXXVI/342/2010 – Kolegium Izby stwierdziło, że:
-- postanowienie z § 4 – cyt.: „Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w realizacje
zadania, na które została udzielona dotacja, w każdej
fazie prac oraz po ich zakończeniu” oraz z § 5 ust. 4 –
cyt.: „Umowa o udzielenie dotacji na sfinansowanie
prac powinna zawierać …. zobowiązanie ubiegającego
się o dotacje do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienie niezbędnej dokumentacji” – narusza dyspozycję art. 81 ust. 1 cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
-- postanowienie § 6 – cyt.: „W przypadku stwierdzenia
wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, nie przedstawienia rozliczenia dotacji w terminie określonym
w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej
części dotacji, podania nieprawidłowych informacji,
o których mowa w § 3 ust. 1 wnioskodawca traci prawo ubiegania się o dotację z budżetu Gminy przez pięć
kolejnych lat.” – wykracza poza upoważnienie do sta-
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nowienia prawa miejscowego z art. 81 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Kolegium Izby zważyło, co następuje:
Zgodnie z delegacją z art. 81 ust. 1 cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przedmiotowa uchwała powinna była regulować zasady i tryb
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Błędnie zatem przywołano w jej podstawie prawnej także art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zawiera on bowiem regulacje dotyczące trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego
zadania. Ponieważ udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie jest związane
ze zlecaniem przez gminę innym podmiotom wykonania
jej zadania, przepisy te nie mogą stanowić podstawy
prawnej do regulowania kwestii kontroli przez organ
dotujący beneficjenta. Tak kontrola beneficjenta dotacji,
na miejscu prac lub w jego siedzibie, nie stanowi materii właściwej „udzielaniu”, ani „rozliczaniu” dotacji.
Każda kontrola administracyjna w stosunku do podmiotu niepodlegającego organowi kontrolującemu, a taką
byłaby kontrola z § 4 i § 5 ust. 4 uchwały – wymaga
wyraźnego upoważnienia ustawowego. O ile rozliczenie
dotacji, które dokonuje się w organie, jest sui generis
kontrolą, o tyle prowadzenie kontroli administracyjnej
u beneficjenta dotacji jest dopuszczalne, gdy prawo tak
stanowi. Mając na względzie, że w prawie nie przewidziano jednoznacznie możliwości kontrolowania beneficjenta dotacji przez organ, który jej udzielił – powołane
powyżej zapisy uchwały Nr XXXVI/342/2010 – uznano za
podjęte bez podstawy prawnej, a zarazem za wykraczające poza delegację do stanowienia prawa miejscowego
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z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Za nieprawidłowe Kolegium Izby uznało też przyjęte w § 6 uchwały rozwiązanie w zakresie pozbawienia
prawa do ubiegania się przez wnioskodawcę o dotacje
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
w określonych w nim okolicznościach.
Należy przy tym mieć na uwadze, że zgodnie
z art. 43 cytowanej ustawy o finansach publicznych,
prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że
odrębne ustawy stanowią inaczej.
Kolegium Izby podkreśla, że delegacja ustawowa
z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami nie upoważniała Rady Gminy do pozbawienie
prawa do ubiegania się o dotacje ze środków budżetu
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Mając na względzie zakres i charakter stwierdzonych naruszeń prawa – Kolegium Izby stwierdziło, jak
we wstępie.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a. ustawy z dnia 20 lipca 2000
r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95).
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby: Janusz Kot
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INFORMACJA
STAROSTY SUSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrĉbu Zachełmna
w jednostce ewidencyjnej Budzów
Na podstawie art. 24a ust. 4,8,9 i 12 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
/tekst jedn. Dz.U. z dnia 8 grudnia 2005 r. Nr 240
poz. 2027 z póżn. zm./
§1
Informuję,
że
projekt
operatu
opisowokartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu
Zachełmna jednostki ewidencyjnej Budzów, wyłożony
od dnia 30.10.2009 r. do dnia 20.11.2009 r. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy
ul. Mickiewicza 19 /pokój nr 8 – parter/ stał się z dniem
21.11.2009 r. operatem ewidencji gruntów i budynków
dla obrębu Zachełmna jednostki ewidencyjnej Budzów.

§2
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie
30-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych, do Starosty Suskiego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19
§3
Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w & 2
będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych
ewidencją gruntów i budynków.
Starosta Suski: Andrzej Pająk
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
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 Urzĉdowego 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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