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Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Niepołomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.

25968

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice
na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie
ul. Podłęskiej w Niepołomicach.*

25969

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010

25991

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany
w uchwale budżetowej na rok 2010

25995

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
w uchwale budżetowej na rok 2010 .

25998

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie

26004

Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.*

26006

Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.*

26011

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XLII/326/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
29.04.2010r.

26012

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku

26013

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany formy prowadzenia gospodarki finansowej przez Przedszkole Samorządowe w Świątnikach Górnych

26015

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku

26016

Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 rok nr XXXVII/215/2009
z dnia 29 grudnia 2009 rok.

26018

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
2959

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2010 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze
dotyczące uchwały Nr LXV/661/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia
25 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice obszar "A" Miasto Niepołomice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką
w Niepołomicach*

26024

* Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 298

2946
2946

UCHWAŁA NR LXIV/635/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Niepołomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niepołomice za odbieranie odpadów komunalnych w następujących wysokościach:
1) odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemniku o pojemności 0,06 m3:
a) 13,10 zł netto (odbiór jeden raz w miesiącu),
b) 25,00 zł netto (odbiór jeden raz na dwa tygodnie),
c) 48,00 zł netto (odbiór jeden raz w tygodniu),
2) odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemniku o pojemności 0,12 m3:
a) 15,60 zł netto (odbiór jeden raz w miesiącu),
b) 30,00 zł netto (odbiór jeden raz na dwa tygodnie),
c) 58,50 zł netto (odbiór jeden raz w tygodniu),
3) odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemniku o pojemności 0,18 m3:
a) 23,40 zł netto (odbiór jeden raz w miesiącu),
b) 45,00 zł netto (odbiór jeden raz na dwa tygodnie),
c) 87,50 zł netto (odbiór jeden raz w tygodniu),
4) odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemniku o pojemności 0,24 m3:
a) 30,00 zł netto (odbiór jeden raz w miesiącu),
b) 58,00 zł netto (odbiór jeden raz na dwa tygodnie),
c) 112,00 zł netto (odbiór jeden raz w tygodniu),
5) odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych
w kontenerach o pojemności od 1,1 m3– do 30 m3: 53
zł. netto za 1m3.
2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorni2946

ków bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
w wysokości 33,00 zł netto/m3.
§ 2. Do opłat o których mowa w § 1 zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm.).
§ 3. Opłaty, o których mowa w uchwale mają charakter cen maksymalnych [w rozumieniu ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn.
zm.)] za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/548/05 Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niepołomicach:
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR LXV/663/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie
Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie ul. Podłęskiej w Niepołomicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą
Nr XXVI/279/08 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia
21 lutego 2008r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie
ul. Podłęskiej w Niepołomicach– Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice uchwala się
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej
Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie ul. Podłęskiej w Niepołomicach, zwaną dalej „zmianą planu”.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,56 ha o zasięgu określonym
granicami na rysunku zmiany planu zgodnie
z załącznikiem
graficznym
Nr
1 do
uchwały
Nr XXVI/279/08 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w ust.1.
Rozdział 1
Przepisy Ogólne
§ 2. 1. Zmiana planu obejmuje ustalenia zawarte
w treści uchwały (tekście zmiany planu) oraz w części
graficznej zmiany planu (rysunku zmiany planu).
2. Ustalenia zawarte w treści uchwały i na rysunku
zmiany planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.
§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu stanowiące część
graficzną obejmują załącznik Nr 1 – rysunek zmiany
planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1: 1000.
2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami zmiany planu:
1) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Niepołomicach o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu;
2) załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Niepołomicach o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§ 4. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść
uchwały zostają wyrażone w postaci:
1) przepisów ogólnych (określonych w Rozdziale I);

2) przepisów dotyczących zakresu wprowadzanych
zmian w aktualnie obowiązującym planie miejscowym
(określonych w Rozdziale II);
3) przepisów końcowych (określonych w Rozdziale III).
§ 5. Podstawowym celem zmiany planu jest wprowadzenie na rysunku aktualnie obowiązującego planu
miejscowego korekty polegającej na zmianie przeznaczenia terenu drogi dojazdowej (KDD) na cele poszerzenia terenów zabudowy produkcyjno - usługowej (2PU)
dla uzyskania dokumentu w oparciu, o który można
prowadzić politykę przestrzenną oraz wydawać decyzje
w sprawie pozwolenia na budowę i zagospodarowania
obszaru.
§ 6. Utrzymuje się przeznaczenie gruntów rolnych
na cele nierolnicze i nieleśne dokonane w oparciu
o decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak:
GZ.tr.057 - 602 - 55/05 z dnia 17 marca 2005 r.
§ 7. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach, o ile
z treści uchwały nie wynika inaczej;
2) „zmianie planu” - należy przez to rozumieć zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w § 1 ust.1;
3) „rysunku zmiany planu” - należy przez to rozumieć
graficzną część zmiany planu, o której mowa w § 3
ust.1;
4) „aktualnie obowiązującym planie miejscowym” –
należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, uchwalony
uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 16 stycznia 2007 r., który stanowi przedmiot niniejszej zmiany planu;
5) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice–
należy przez to rozumieć dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Niepołomice przyjęty Uchwałą
Nr LXIII/629/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia
27 kwietnia 2010r.;
2. Ilekroć w uchwale zostają przywołane nazwy
ulic należy przez to rozumieć nazwy nadane ulicom wg
stanu na dzień uchwalenia zmiany planu. Podobnie
należy rozumieć inne nazwy własne przywołane
w niniejszej uchwale, wg stanu na dzień uchwalenia
zmiany planu.
3. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy
rozumieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi
w przepisach odrębnych.
§ 8. 1. Zakres regulacji zawartych w zmianie planu
obejmuje wyłącznie rysunek zmiany planu.
2. Określa się obowiązującą treść ustaleń rysunku
zmiany planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały:
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1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające - obowiązujące;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu i jego symbol cyfrowo - literowy: 2PU - teren zabudowy produkcyjno -usługowej;
5) zasięg strefy ochrony zbiornika wód podziemnych
(GZWP Nr 451 Bogucice w utworach trzeciorzędowych
i czwartorzędowych).
3. Elementy informacyjne zawarte na rysunku
zmiany planu :
1) istniejąca linia elektroenergetyczna 15kV;
2) zasięg obszaru zagrożonego zalaniem w przypadku
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
§ 9. Dla obszaru objętego zmianą planu przyjmuje
się regulacje właściwe dla terenów oznaczonych symbolem 2PU, zawarte w tekście uchwały aktualnie obowiązującego planu miejscowego dotyczące przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego terenu oraz warunków
zabudowy i zasad zagospodarowania a także ogólnych
zasad kształtowania przestrzeni, zasad uzbrojenia terenu
oraz innych elementów objętych regulacjami w aktualnie obowiązującym planie miejscowym w tym szczególnie regulacji wynikających z dokumentów i decyzji wiążących wg przepisów odrębnych.
Rozdział 2
Przepisy dotyczące zakresu wprowadzanych zmian
w aktualnie obowiązującym planie miejscowym
§ 10. 1. W granicach określonych w § 1 ust.2 dokonuje się zmiany przeznaczenia terenu ustalonego
w aktualnie obowiązującym planie miejscowym na cele
drogi dojazdowej KDD przeznaczając go na cele zabudowy produkcyjno – usługowej 2PU, poprzez wprowadzenie następujących korekt na rysunku aktualnie obowiązującego planu miejscowego:
1) likwiduje się dotychczasowe nieprzekraczalne linie
zabudowy przebiegające w granicy obszaru objętego
zmianą planu oraz linie rozgraniczające terenu drogi
dojazdowej KDD;

Poz. 2947

2) wprowadza się nowe linie rozgraniczające o przebiegu w granicy obszaru objętego zmianą planu;
3) zastępuje się dotychczasowy symbol literowy terenu
KDD nowym symbolem cyfrowo - literowym 2PU;
4) wprowadza się nowe nieprzekraczalne linie zabudowy
od strony ul. Podłęskiej oraz od strony drogi stanowiącej odgałęzienie ul. Grabskiej w odległości zgodnej
z ustaleniami tekstu uchwały aktualnie obowiązującego planu miejscowego;
5) wprowadza się jako elementy informacyjne rysunku
zmiany planu istniejącą linię elektroenergetyczną 15kV
oraz zasięg obszaru zagrożonego zalaniem w przypadku
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
2. Pozostałe ustalenia rysunku aktualnie obowiązującego planu miejscowego pozostawia się bez zmian.
3. Stosownie do przepisu § 9 ustalenia zawarte
w ust. 1 nie powodują zmian w tekście uchwały aktualnie obowiązującego planu miejscowego.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 11. W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenów o symbolu 2PU
ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36,
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 30%.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niepołomicach:
Marek Ciastoń
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/663/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 25 maja 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEPOŁOMICE
NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ
DLA TERENU W SĄSIEDZTWIE UL. PODŁĘSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
RYSUNEK ZMIANY PLANU
SKALA 1 :1000*
UKŁAD SEKCJI
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Poz. 2947

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25988 –

Poz. 2947

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach: Marek Ciastoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25989 –

Poz. 2947
Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/663/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 25 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach: Marek Ciastoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25990 –

Poz. 2947,2948
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXV/663/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 25 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach: Marek Ciastoń

2947

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25991 –

Poz. 2948

2948
2948

UCHWAŁA NR XXXIV/200/10
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (JT z 2001 r.
Dz. U. Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r./, Rada
Gminy w Mędrzechowie postanawia:
§ 1. W uchwale budżetowej na 2010 rok
nr XXXIII/196/ 2010 z dnia 29 stycznia 2010 wprowadza
się następujące zmiany :1. Dokonać zmian dochodów
budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 23.835 zł w tym
dochody bieżące : 23.835 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały .
§ 2. 1.Dokonać zmian wydatków budżetu gminy na
rok 2010 o kwotę 223.835 zł w tym :
- zmian planu wydatków bieżących o kwotę 21.835
zgodnie z załącznikiem 2 i 2.1 do niniejszej
uchwały.

- zmian wydatków majątkowych o kwotę 202.000 zł
zgodnie załącznikiem nr 2.2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wskutek zmian określonych w § 1 i 2 zwiększa
się planowany deficyt budżetowy o kwotę 200.000 zł
Źródła pokrycia tego niedoboru przedstawia załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały ,który otrzymuje nowe
brzmienie.
§ 4. Wykonanie uchwały poleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1) Budżet po zmianach:
Dochody
Przychody
Razem:

7.615.463
920.000
8.535.463

Wydatki
Przychody
Razem:

8.149.063
386.400
8.535.463

Przewodniczący
Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412
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Poz. 2948
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/200/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 marca 2010 r.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25993 –

Poz. 2948
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/200/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 marca 2010 r.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25994 –

Poz. 2948
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XXXIV/200/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Noga
Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XXXIV/200/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25995 –

Poz. 2948,2949
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/200/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Noga
2948

2949
2949

UCHWAŁA NR XXXV/214/10
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (JT z 2001 r.
Dz. U. Nr.142 poz.1591 z póżn. zm.) oraz art.211 i art.212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009 r. /, Rada Gminy
w Mędrzechowie postanawia:
§ 1. W uchwale budżetowej na 2010 rok
nr XXXIII/196/ 2010 z dnia 29 stycznia 2010 wprowadza
się następujące zmiany :
1. Dokonać zmian dochodów budżetu gminy na
rok 2010 o kwotę 32.548 zł
- w tym dochody bieżące : 32.548 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy na
rok 2010 o kwotę 32.548 zł w tym :
- zmian planu wydatków bieżących o kwotę 32.548
zgodnie z załącznikiem 2 i 2.1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały poleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
- Budżet po zmianach
Dochody 8.349.511
Przychody 920.000
Razem 9.269.511

Wydatki 8.883.111
Rozchody 386.400
Razem 9.269.511

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25996 –

Poz. 2949
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/214/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25997 –

Poz. 2949

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/214/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25998 –

Poz. 2949,2950
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XXXV/214/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
2949

2950
2950

UCHWAŁA NR XXXVI/221/10
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (JT z 2001 r.
Dz. U. Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211 i art.212

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. /, Rada Gminy
w Mędrzechowie postanawia:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 25999 –

Poz. 2950

§ 1. W uchwale budżetowej na 2010 rok
nr XXXIII/196/ 2010 z dnia 29 stycznia 2010 wprowadza
się następujące zmiany :

- zmian planu wydatków bieżących o kwotę 259.100 zł
zgodnie z załącznikiem 2 i 2.1 do niniejszej
uchwały.

1. Dokonać zmian dochodów budżetu gminy na
rok 2010 o kwotę 259.100 zł w tym dochody bieżące :
259.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały poleca się Wójtowi Gminy.

§ 2. 1.Dokonać zmian wydatków budżetu gminy na
rok 2010 o kwotę 259.100 zł w tym :

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
- Budżet po zmianach :
-Dochody 8.816.643
-Przychody 920.000
-Razem : 9.736.643

-Wydatki 9.350.243
-Rozchody 386.400
-Razem : 9.736.443
Przewodniczący
Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26000 –

Poz. 2950
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/221/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26001 –

Poz. 2950

Przewodniczący
Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26002 –

Poz. 2950
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/221/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26003 –

Poz. 2950
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XXXVI/221/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26004 –

Poz. 2950,2951

Przewodniczący
Rady Gminy:
Wiesław Noga
2950

2951
2951

UCHWAŁA NR XXXIV/167/2010
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239
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, póz.
1241) Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwala, co
następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
1.028.667,00 zł (zgodnie z zał. nr 1).
1.1
Dochody
20.921.416,12 zł.

po

zmianach

wynoszą

§ 2.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
1.028.667,00 zł (zgodnie z zał. nr 2).

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26005 –

Poz. 2951

2.1 Wydatki po zmianie wynoszą 23.136.164,58 zł.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/167/2010
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksy Wołkowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26006 –

Poz. 2951,2952
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/167/2010
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 20 lipca 2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Aleksy Wołkowicz
2951

2952
2952

UCHWAŁA NR XXXVII/191/10
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmianami)zwanej dalej „ustawą”, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2010r., Nr 17, poz. 95)Rada Gminy Słopnice stwierdza
zgodność ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice zatwierdzonego Uchwałą Nr
XII/86/99 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 1999
roku i uchwala, co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/103/04 Rady Gminy
Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 roku (Dz. Urzędowy

Wojew. Małopolskiego Nr 308/2004 poz. 3281 z późniejszymi zmianami), zwaną w tekście niniejszej uchwały
„planem” obejmującą tereny położone w Słopnicach
Królewskich.
2. Plan obejmuje tereny określone na załączniku
graficznym do Uchwały Rady Gminy Słopnice
Nr XXVI/129/09 z dnia 7 maja 2009r.
§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu sporządzony na podkładach mapy
zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1.
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Słopnice podjęte w trybie
art. 20 „ustawy” –o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach
ich finansowania – jako załącznik Nr 2.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu
i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospoda-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26007 –

rowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej, linii zabudowy.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania innych przepisów szczególnych.
5. Stosuje się następujące podstawowe literowe
symbole identyfikacyjne terenów, o których mowa
w ust. 3: I. ZC – tereny cmentarza III. U/KS – tereny
usługowe z dopuszczeniem miejsc postojowych IV.
3.1.R – tereny rolne V. 5.1.WS - tereny wód otwartych
VIII. 6.2.KDD - droga publiczna (gminna dojazdowa)
Przyjmuje się dodatkowe indeksy literowe: „/C1” – strefa ochrony sanitarnej do 50 m od granic cmentarza
„/PG” – istniejący teren górniczy „Słopnice 1” „/zz” –
tereny zagrożone zalaniem wodami powodziowymi
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Gminy Słopnice, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone
na załączniku graficznym Nr 1 do tej uchwały,
2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami do niej wykonawczymi,
3) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć
linie ciągłe na rysunku planu, wyznaczające tereny
o różnym przeznaczeniu oraz o zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania,
4) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię,
w której może być umieszczona ściana budynku lub
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania
w kierunku drogi lub innych wskazanych rysunkiem
zmiany planu elementów zagospodarowania terenu;
zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych
takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna,
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
5) poziomie terenu – rozumie się przez to rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem
głównym do budynku bądź jego samodzielnej części
(klatki schodowej), nie będącym wyłącznie wejściem
do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych (służących do obsługi budynku),
6) wysokości zabudowy (obiektu, budynku) – rozumie
się przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu
terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
7)
dachu namiotowym (kopertowym) – rozumie
się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

Poz. 2952

rych jest obowiązek sporządzenia raportu w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych, za
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
3) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla
terenów oznaczonych symbolem „U/KS” - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowousługowe.
4) Obszar objęty planem położony jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody
Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz.
Wojew. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862) ze
zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla
którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.
5) Plan obejmuje teren projektowanego cmentarza oraz
tereny położone w strefie ochrony sanitarnej do 50 m
od granic cmentarza oznaczonej indeksem literowym
„/C1”, w związku z tym obowiązuje zachowanie wymogów określonych w przepisach szczególnych dotyczących stref ochronnych od cmentarzy.
6) Dla całego terenu objętego planem ustala się ochronę
istniejącego terenu górniczego „Słopnice 1” złóż ropy
i gazu (oznaczonego w planie dodatkowym symbolem
/PG), utworzonego Decyzją Ministra Środowiska
Nr: DGe/MS/487-267/00 z dnia 13.01.2000r. w oparciu
o przepisy szczególne.
7) W przypadku realizacji miejsc postojowych (parkingu)
o powierzchni powyżej 0,10 ha ścieki opadowe
z utwardzonych powierzchni postojowych winny być
odprowadzane do odbiornika po oczyszczeniu z frakcji
stałych i zawiesin ropopochodnych.
§ 5. 1. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się, co
następuje:
1) Wielkość nowo wydzielanej działki usługowej uzależniona będzie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
2) Wielkość nowo wydzielanej działki usługowej uzależniona będzie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
3) W zagospodarowaniu terenu usług obowiązuje zachowanie, co najmniej 30% powierzchni biologicznie
czynnej.
4) W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie
okładzin panelami z tworzyw sztucznych.
5) Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach
pastelowych lub w kolorze drewna. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

§ 4. 1. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się, co następuje:

§ 6. 1. W zakresie infrastruktury technicznej
i uzbrojenia terenu ustala się, co następuje:

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest obowiązek sporządzenia raportu w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych, za
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
2) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla któ-

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej w wielkościach
zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie
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z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3) Zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych, których ujęcie zlokalizowane jest w odległości
większej niż 150 m od granic cmentarza przy
uwzględnieniu przepisów szczególnych.
4) Odprowadzenie ścieków komunalnych, określonych
w przepisach szczególnych docelowo do gminnego
systemu kanalizacyjnego z odprowadzeniem ścieków
na gminną lub lokalną oczyszczalnię. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się wykonanie bezodpływowych, szczelnych zbiorników z okresowym
wywozem ścieków na oczyszczalnię.
5) Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany
wywożonych na istniejące, urządzone składowisko
odpadów w Słopnicach lub na inne zgodnie
z zawartymi porozumieniami.
6) Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych
norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła.
7) Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych w przepisach szczególnych.
8) Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację
dróg wewnętrznych, alejek, nie wyróżnionych na rysunkach planu, służących obsłudze terenu cmentarnego.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENU
§ 7. 1. Wyznacza się w planie tereny projektowanego cmentarza, stanowiącego poszerzenie istniejącego
cmentarza w Słopnicach Królewskich i oznacza się symbolem „ZC”.
1) Ustala się realizację cmentarza jako podstawowe
przeznaczenie terenu.
2) Dopuszcza się realizację:
- kaplicy cmentarnej, domu przedpogrzebowego,
- obiektów małej architektury,
- sieci i obiektów infrastruktury technicznej (w tym
oświetlenia),
- niezbędnych alejek,
- miejsc postojowych,
- zieleni urządzonej i izolacyjnej.
3) Cmentarz należy utrzymywać jako teren zieleni
o założeniu parkowym.
4) Obowiązuje zachowanie stref ochrony sanitarnej od
cmentarza a także przestrzeganie warunków i zasad
zabudowy oraz zaopatrzenia w wodę do spożycia na
terenach sąsiednich, położonych w odległości do
150 m od granic cmentarza zgodnie z przepisami
szczególnymi.
5) Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone na terenie cmentarza muszą uwzględniać warunki i zasady
określone w wykonanej dokumentacji geologicznoinżynierskiej a także spełniać wymagania przepisów
szczególnych (w tym rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959r. (Dz. U. z1959r.
Nr 52 poz.315 ze zm.).
6) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych
np. kiosków, straganów za wyjątkiem świątecznej
sprzedaży okolicznościowej, ustalonej przepisami
szczególnymi.
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7) Przy realizacji obiektów kubaturowych obowiązuje
zachowanie linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi
gminnej „6.2.KDD” w wielkości min. 6 m, z dopuszczeniem zmniejszenia tej wielkości w oparciu o przepisy szczególne.
8) 8) Dojazd do cmentarza istniejącą drogą gminną dojazdową „6.2.KDD”.
9) Obowiązuje zapewnienie niezbędnych miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 5 miejsc na 100
miejsc grzebalnych, z dopuszczeniem realizacji tych
miejsc na terenie oznaczonym symbolem „U/KS” oraz
poza terenem objętym planem.
2. Wyznacza się w planie tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U/KS.
1) Ustala się realizację usług o uciążliwości (określonej
w przepisach szczególnych) zamykającej się w granicach terenu inwestycji jako podstawowe przeznaczenie terenu. Ze względu na położenie terenu w strefie
ochrony sanitarnej do 50 m od cmentarza dopuszcza
się obiekty handlowe ( znicze, kwiaciarstwo, art. Nagrobkowe itp.) oraz rzemiosło kamieniarskie i inne
usługi
komercyjne
z wyłączeniem
gastronomii
i produkcji spożywczej przy zachowaniu wymogów
określonych w przepisach szczególnych.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
- miejsc postojowych, parkingu,
- sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
- dróg wewnętrznych, nie wydzielonych dojazdów,
- zieleni urządzonej i małej architektury.
3) Ze względu na położenie terenu w strefie do 50 m od
granic cmentarza –„C1”, obowiązuje zakaz realizacji
zabudowy, wykluczonej w tej strefie przepisami
szczególnymi.
4) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii
zabudowy od krawędzi jezdni drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem „6.2.KDD” w wielkości
min. 6 m., z dopuszczeniem zmniejszenia tej wielkości
w oparciu o przepisy szczególne.
5) Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń na terenach oznaczonych symbolem „U/KS” jest także spełnienie ustaleń zapisanych w Rozdziale II.
6) Dla realizacji funkcji usługowej obowiązuje zachowanie min. 1 miejsca na 50 m² powierzchni użytkowej,
z dopuszczeniem realizacji tych miejsc na urządzonym
parkingu w obrębie terenu „U/KS”.
3. Oznacza się w planie symbolem „3.1.R” tereny
rolne
1) Ustala się tereny rolne jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
- sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
- dróg wewnętrznych, nie wydzielonych dojazdów,
- zieleni urządzonej i małej architektury.
4. Oznacza się symbolem „5.1.WS/zz” tereny wód
otwartych
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny wód otwartych
wraz z terenami zagrożonymi zalaniem wodami powodziowymi.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość:
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- prowadzenia prac konserwacyjnych, regulacyjnych
itp. przez zarządcę cieku zgodnie z przepisami
szczególnymi,
- realizacji sieci, infrastruktury technicznej,
- realizacji ciągów komunikacyjnych,
- realizacji obiektów małej architektury.
5. „6.2.KDD” – tereny drogi gminnej dojazdowej
1) Ustala się drogę gminną dojazdową jako podstawowe przeznaczenie terenu. Ustala się szerokość 10 m
w liniach rozgraniczających, szerokość jezdni zgodnie
z przepisami szczególnymi. Obowiązuje zachowanie
linii zabudowy od krawędzi jezdni tej drogi
w wielkości min. 6 m., z dopuszczeniem zmniejszenia
tej wielkości za zgodą zarządcy drogi.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
- sieci, infrastruktury technicznej,
- przystanków komunikacji samochodowej, chodników dla pieszych itp.
- małej architektury.
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Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36
ust. 4 „ustawy” - 5 %.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Słopnice.
Przewodniczący Rady
Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/191/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 22 lipca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/191/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 22 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Słopnice w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
1. Rada Gminy Słopnice po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Słopnice z dnia 5 lipca 2010r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice obejmującej tereny położone w Słopnicach Królewskich - w okresie wyłożenia tego planu do publicznego
wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.).
2. W oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz w związku z tym, że plan ustala możliwość realizacji sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej (oświetlenie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne), Rada Gminy Słopnice stwierdza, że realizacja tych sieci będzie następować sukcesywnie według potrzeb i będzie finansowana z budżetu gminnego przy
wsparciu z funduszy Unii Europejskiej i innych środków pomocowych.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak
2952
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UCHWAŁA NR XXXVII/193/10
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.717 z późn.
zmianami)zwanej dalej „ustawą”, art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Słopnice, wprowadzonym Uchwałą Nr XII/86/99
Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 1999 roku Rada
Gminy Słopnice uchwala co następuje:

brazowej, zaopiniowanej przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną”,
3) wprowadza się zdanie o brzmieniu: „Utrzymuje się
istniejącą na tym terenie zabudowę dopuszczając remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę z zastrzeżeniem zachowania ustaleń zawartych w § 7
ust. 5. Dopuszcza się zmianę funkcji istniejących budynków na cele rekreacyjne oraz związane z obsługą
sportów zimowych. Dopuszcza się realizację nowych
budynków w obrębie istniejących siedlisk przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 7 ust. 5”.

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/103/04 Rady Gminy
Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 roku (Dz. Urz. Wojew.
Małopolskiego z dnia 15.10.2004r Nr 308, poz. 3281z
późniejszymi zmianami), dotyczącą zapisów w części
tekstowej planu odnoszących się do terenów oznaczonych symbolami: „1.2.MN”, „3.7.R/UTSz” i „7.2.g.G”.

2. W § 19 ust.7 ustaleń dotyczących rurociągów
technologicznych
gazu,
oznaczonych
symbolem
„7.2.g.G” dodaje się zdanie o brzmieniu: „Ustalenia
zawarte w punktach 1 do 5 nie dotyczą rurociągów
technologicznych gazu wyłączonych z eksploatacji, dla
których na rysunku planu nie wyznaczono strefy
ochronnej”.

2. Zmiana planu została opracowana w oparciu
o uchwałę Rady Gminy Słopnice Nr XXVI/128/09 z dnia
7 maja 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1.
§ 2. W ustaleniach tekstowych miejscowego planu,
o którym mowa w § 1 ust.1 wprowadza się zmiany określone poniżej.1. W § 19 ust. 3 dotyczący terenów oznaczonych symbolem „3.7.R/UTSz” wprowadza się następujące zmiany:
1)

symbol „3.7.R/UTSz” zmienia się na symbol
„3.7.R/USz”,
2) skreśla się zdanie o brzmieniu: „Obowiązuje sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej i krajo-

3. W § 2 punkt 11 uchwały Nr XXXII/186/06 Rady
Gminy Słopnice z dnia 25 maja 2006r. (Dz. Urz. Wojew.
Małopolskiego Nr 412/2006 poz. 2615) zmieniającej
zapisy części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice, uchwalonego
uchwałą Nr XVIII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia
26 sierpnia 2004 roku (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego
z dnia 15.10.2004r Nr 308, poz. 3281) – ustalenia dla
terenów oznaczonych symbolem „1.2.MN” otrzymują
nowe brzmienie: „1.2.MN – Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i dwurodzinną jako podstawowe
przeznaczenie terenu. Dopuszcza się zabudowę zagrodową oraz realizację usług wbudowanych w budynki
mieszkalne lub w budynkach wolnostojących o uciążliwości (określonej w przepisach szczególnych) zamykającej się w granicach terenu inwestycji. Utrzymuje się
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istniejącą zabudowę mieszkaniową i usługową z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy z zastrzeżeniem zachowania ustaleń zawartych w § 7 ust. 5. Dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy mieszkalnej na cele rekreacyjne.
Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, jeżeli kształt
i szerokość działki nie zezwalają na usytuowanie budynku wolnostojącego w oparciu o przepisy szczególne.
Dopuszcza się realizacje budynków gospodarczych
związanych i nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz garaży. W przypadku realizacji funkcji
usługowej w budynkach wolnostojących, kubatura takiego obiektu nie może przekroczyć 1000 m³. Dopuszcza
się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej. Obowiązuje wyposażenie
w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany”.
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§ 4. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały są rozstrzygnięcia Rady Gminy Słopnice, o których mowa
w art. 20 ust. 1 „ustawy”: o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu oraz o sposobie realizacji
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega także ogłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Gminy Słopnice.
Przewodniczący
Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak

§ 3. Pozostała treść uchwały wymienionej w § 1 pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/193/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 22 lipca 2010 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Słopnice w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
1. Rada Gminy Słopnice po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Słopnice z dnia 5 lipca 2010r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice dotyczącą zapisów w części tekstowej planu odnoszących się do terenów oznaczonych symbolami: „1.2.MN”,
„3.7.R/UTSz” i „7.2.g.G” - w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.).
2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice nie
wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, Rada Gminy Słopnice stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR XLIII/336/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XLII/326/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.04.2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r,
142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art.212 i art.237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. § 1 W załącznikach nr 2 i nr 3 do uchwały
Nr XLII/326/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych

z dnia 29.04.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy
Świątniki
Górne
na
rok
2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. dokonuje
się zmian:
1) w załączniku Nr 2 pod nazwą „Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świątniki Górne na 2010r.”
a) w pkt.3. „Wynik stan wg Uchwały budżetowej”
wpisuje się kwotę „2.145.600”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie
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Spłata kredytu
Spłata pożyczki

– 26013 –

Stan
wg uchwały
budżetowej
1.065.760

Stan przed
przyjęciem
uchwały
813.760

952.000
113.760

700.000
113.760

2) w załączniku nr 3 pn.”Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne w 2010 roku” „dział 801 Oświata i wychowanie” dopisuje się klasyfikację budżetową przedszkola
rozdział „80104”

Poz. 2954,2955

Zmiany
wynikające
z uchwały
----------------------------------------

Stan
po przyjęciu
uchwały
813.760
700.000
113.760

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
2954

2955
2955

UCHWAŁA NR XLIII/342/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
z 2009 roku, poz. 1240)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 45.300 złotych;
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących
budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 23.300 złotych;
- jak w załączniku Nr 1
Plan dochodów po zmianie wynosi
24.573.155,95 złotych.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu
Gminy na rok 2010 o kwotę 22.000 złotych, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi 27.918.421,95
złotych
4. Zmiany wydatków określone w ust. 3 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
22.000 złotych, z czego:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
7.000 złotych, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
o kwotę 7.000 złotych,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące
15.000 złotych.

§ 2. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami po
zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
3.345.266 złotych, który nie ulega zmianie.
§ 3. Zwiększa się wysokość dotacji udzielanej dla
Biblioteki Miejskiej określoną w § 11 pkt. 1 uchwały
budżetowej nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku do kwoty 105.000 złotych.
§ 4. W uchwale budżetowej na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009 roku zmienionej uchwałami
Rady Miejskiej nr XXXIX/307/2010 i XXXIX/308/2010
z dnia 23.02.2010 roku, oraz uchwałami Nr XL/317/2010,
Nr XL/318/2010, Nr XL/319/2010, Nr XL/321/2010 z dnia
30 marca 2010 roku, Nr XLII/326/2010 z dnia 29 kwietnia
2010 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta
i Gminy w Świątnikach Górnych nr 924/10 z dnia
11 marca 2010 roku, Zarządzeniem nr 925/10 z dnia
15 marca 2010 roku, Nr 939/10 z 31 marca 2010 roku,
Nr 940/10 z dnia 2 kwietnia 2010 roku, 961/10 z 24 maja
2010 roku, 965/10 z dnia 27 maja 2010 roku, Nr 970/10
z 31 maja 2010 roku, 976/10 z 15 czerwca 2010 roku,
977/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26014 –

Poz. 2955
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/342/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 7 lipca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26015 –

Poz. 2955,2956

2955

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
2956
2956

UCHWAŁA NR XLIII/344/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany formy prowadzenia gospodarki finansowej przez Przedszkole Samorządowe
w Świątnikach Górnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 ust,1, ust.3, 5,
6 i 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)
w związku z art.87 ust.1 pkt. 2 i art. 88 ust.1 pkt. 2, ust. 2 i
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241) uchwala się, co następuje
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 roku zmienia się formę prowadzenia gospodarki finansowej Przedszkola
Samorządowego w Świątnikach Górnych.
§ 2. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się jednostkę budżetową Przedszkole Samorządowe o którym
mowa w §1.
§ 3. Mienie dotychczasowego zakładu budżetowego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku staje się mieniem jednostki budżetowej, o której mowa w §2 niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Należności i zobowiązania przekształcanego
zakładu budżetowego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 przejmuje jednostka budżetowa o której mowa
w §2 niniejszej uchwały

2. Środki pieniężne w kasie i rachunku bieżącym
zakładu budżetowego według stanu na dzień 31 grudnia
2010 roku podlegają wpłacie na rachunek podstawowy
budżetu Gminy.
3. Bilans zamknięcia przekształconego zakładu
budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej Przedszkola Samorządowego.
§ 5. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami jednostki budżetowej zgodnie z art.
231Kodeksu Pracy.
§ 6. Jednostka budżetowa pod nazwą Przedszkole
Samorządowe w Świątnikach Górnych prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26016 –

Poz. 2957

2957
2957

UCHWAŁA NR XLIV/347/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku
Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi
zmianami/, art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
z 2009 roku, poz. 1240)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę
171.655,57 złotych, jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi
24.401.500,38 złotych.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych:
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 244.655,57 złotych przeznaczonych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej
o długości 7,92 km oraz 1,18 km przykanalików
w gminie Świątniki Górne” w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących:
-

w

dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
73.000 złotych z przeznaczeniem na remont sieci
wodociągowych – jak załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi:
27.746.766,38 złotych.

4. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej
nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009 roku „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej”:
W pozycji 1 tabeli „Budowa kanalizacji sanitarnej
o dł. 7,92 km oraz 1,18 km przykanalików w gminie
Świątniki Górne:
- w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę
6.093.034 złote zastępuje się kwotą
3.410.042,62 złote,
- w kolumnie „Wysokość wydatków w 2009 roku
„60.000 złotych zastępuje się kwotą
15.195 złotych,

- w kolumnie „Wysokość wydatków w 2010 roku”
kwotę 1.923.083 złote zastępuje się kwotą
1.677.860,62 złotych, z podziałem na: środki
Gminy
503.358,19
złotych
i środki
Unii
1.174.502,43 złote,
- w kolumnie „Wysokość wydatków w 2011 roku”
kwotę 3.649.669 złotych zastępuje się kwotą
1.556.082,29 złote, z podziałem na: środki Gminy
466.824,69 złotych i środki Unii 1.089.257,60 złotych,
- w kolumnie „Wysokość wydatków w 2012 roku”
kwotę 460.282 złote zastępuje się kwotą
160.904,71 złote, z podziałem na: środki Gminy
48.271,41 złotych i środki Unii 112.633,30 złote.
§ 2. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami po
zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
3.345.266 złotych, który nie ulega zmianie.
§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, zmienionej Uchwałami
Rady Miejskiej Nr XXXIX/307/2010, XXXIX/308/2010
z dnia 23.02.2010 roku, Nr XL/317/2010, XL/318/2010,
XL/319/2010, XL/321/2010 z 30 marca 2010 roku,
XLII/326/2010 z 29 kwietnia 2010 roku, XLIII/336/2010,
XLIII/342/2010 z dnia 7 lipca 2010, i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne Nr 924/10 z dnia
11.03.2010 roku oraz 925/10 z dnia 15 marca 2010 roku,
Nr 939/10, 940/10, 961/10, 965/10, 970/10, 976/10, 987/10,
991/10, 992/10 wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załącznikach nr 3,1 i 3,2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3) Załącznik nr 10 uchwały budżetowej dotyczący: „
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej” otrzymuje treść załącznika nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26017 –

Poz. 2957
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/347/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 14 lipca 2010 r.

W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010
rok wprowadza się zmiany:
Dział
900

Nazwa - Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody majątkowe
- dotacje rozwojowe (§ 620)
O g ó ł e m:

Zmniejszenie
171.655,57
171.655,57
171.655,57
171,655,57
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/347/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 14 lipca 2010 r.
W załączniku nr 3,1 i nr 3,2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
Dział
010

Rozdział
01010

900
90001

Nazwa działu, rozdziału
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: inwestycja
- kanalizacja w gminie Świątniki Górne (budowa kanalizacji
sanitarnej o dł. 7,92 km oraz 1,18 km przykanalików w gminie
Świątniki Górne
O g ó ł e m:

Zwiększenie
73.000,00
73.000,00
73.000,00

Zmniejszenie
-------------------------------

73.000,00

-----------

73.000,00

-----------

-------------------------------

73.000,00

244.655,57
244.655,57
244.655,57

244.655,57

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26018 –

Poz. 2957,2958
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/347/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 14 lipca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
L.p.

Program- jego cel
i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

2009-2012

3.410.042,62

Wysokość
wydatków
w 2009
roku
15.195
w tym:
śr. Gminy
15.195
śr. Unii -----

1.

Budowa kanalizacji
sanitarnej o dł. 7,92
km oraz 1,18 km
przykanalików
w gminie Świątniki
Górne

2.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w
miejscowości Świątniki Górne

Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

2009-2011

2.500.000

17.000
w tym:
śr. Gminy
17.000
śr. Unii -----

3.

Modernizacja budynku
remizy w Świątnikach
Górnych

Urząd Miasta
i Gminy
Światniki
Górne

2008-2011

1.297.272,95

300.000
w tym:
śr. Gminy
300.000
śr. Unii -----

4.

Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie

Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

2010-2012

2.850.000

----------------

5.

Budowa kanalizacji
sanitarnej o dł. 11.987
mb w gminie
Świątniki Górne

Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

2010-2012

8.092.068

----------------

Wysokość
wydatków
w 2010 roku

Wysokość
wydatków
w 2011 roku

1.677.860,62
w tym:
śr. Gminy
503.358,19
śr. Unii
1.174.502,43
1.200.000
w tym:
śr. Gminy
325.000
śr. Unii
875.000
847.000
w tym:
śr. Gminy
150.000
śr. Unii
697.000
278.000
w tym:
śr. Gminy
150.000
śr. Unii
128.000
170.000
w tym:
śr. Gminy
50.000
śr. Unii
120.000

1.556.082,29
w tym:
śr. Gminy
466.824,69
śr. Unii
1.089.257,60
1.283.000
w tym:
śr. Gminy
609.834
śr. Unii
673.166
150.272,95
w tym:
śr. Gminy
102.906,35
śr. Unii
47.366,60
1.700.000
w tym:
śr. Gminy
510.000
śr Unii
1.190.000
4.000.000
w tym:
śr. Gminy
1.200.000
śr. Unii
2.800.000

Wysokość
wydatków
w 2012
roku
160.904,71
w tym:
śr. Gminy
48.271,41
śr. Unii
112.633,30
---------------

---------------

872.000
w tym:
śr. Gminy
195.100
śr. Unii
676.900
3.922.068
w tym:
śr. Gminy
1.176.621
śr. Unii
2.745.447

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
2957

2958
2958

UCHWAŁA NR NR XLII/247/2010
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 rok nr XXXVII/215/2009
z dnia 29 grudnia 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity
tekst: Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591, z późn. zm./ ,
art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240); oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada
Gminy Tymbark uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się ogólną kwotę dochodów budżetu o kwotę 440.849 zł w działach i rozdziałach jak
w załączniku nr 1 w tym; - dochody bieżące – 70.849 zł
w tym ; , - dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych - 24.999 zł - dochody majątkowe – 370.000 zł 2 . Zmniejsza się ogólną kwotę dochodów budżetu o kwotę 6.000 zł w działach i rozdziałach
jak w załączniku nr 1 w tym; - dochody bieżące – 6.000 zł
§ 2. 1. Zwiększa się ogólną kwotę wydatków
o kwotę 615.850 zł w działach i rozdziałach zgodnie
z załącznikiem nr 2 w tym;
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 115.850 zł
w tym ; - na wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.
2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 70.000 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 500.000 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26019 –

2 . Zmniejsza się ogólną kwotę wydatków budżetu
o kwotę 181.001 zł w działach i rozdziałach zgodnie
z załącznikiem nr 2 w tym;
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 51.001 zł .
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 130.000 zł
§ 3. W związku z umowami zawartymi z Powiatem
Limanowskim dotyczącymi przejęcia przez gminę zadań
z zakresu promocji powiatu w trakcie obchodów XIX Dni
Tymbarku oraz remontu skrzyżowania przy drodze powiatowej ustala się w załączniku nr 3 do n/n uchwały
plan dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego .
§ 4. W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na realizację projektu „XIX Dni Tymbarku – Tutaj
wszystko się zaczęło.. ” dokonuje się zmian w załączniku
nr 10 do uchwały budżetowej gminy Tymbark na 2010
rok nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
zgodnie z załącznikiem nr 4 do n/n .
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 20.928.031,01 zł
w tym:
1) dochody bieżące - 16.278.925,01 zł w tym ; dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust 1 pkt 2 i 3 - 217.808 zł
2) dochody majątkowe – 4.649.106 zł - dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2
i 3 - 3.726.915 zł
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2. Wydatki w łącznej kwocie 25.249.908,01 zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie
17.167.135,01 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 11.005.552,01 zł z czego: -wydatki
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.258.704,79 zł - wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań 3.746.847,22 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.758.093 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.922.649 zł
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 275.841 zł
e) wydatki na obsługę długu - 205.000 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie
8.082.773 zł w tym: - wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.082.773 zł
z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 – 5.744.500 zł
3) deficyt 4.321.877,00 zł
4) przychody 4.878.277, 00 zł
5) rozchody 556.400,00zł
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/247/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/247/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/247/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/247/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 lipca 2010 r.

Przewodniczący
Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
Zalacznik4.pdf

2958

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 412

– 26024 –

Poz. 2959

2959
2959

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 lipca 2010 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr LXV/661/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Niepołomice obszar "A" Miasto Niepołomice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki,
ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach
Działając na podstawie art. 91 ust. 4 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)
wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa w zakresie § 8 ust. 1 uchwały Nr LXV/661/10 Rady Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki,
ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach.
Uzasadnienie
W dniu 25 maja 2010 r. Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę Nr LXV/661/10 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla
obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach.
W dniu 2 czerwca 2010 r. przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w celu oceny jej
zgodności z prawem. W dniu 2 lipca 2010 r. organ nadzoru wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o uzupełnienie dokumentacji prac planistycznych,
bowiem zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym załącznikami do uchwały
w sprawie miejscowego planu są:
1)
2)

załącznik graficzny,
rozstrzygnięcie rady gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Tymczasem do przedmiotowej uchwały nie dołączono załączników wymienionych w art. 20 pkt 2 i 3 ww.
ustawy.
Brakujące dokumenty doręczono organowi nadzoru
w dniu 19 lipca 2010 r.
W wyniku dokonanej oceny uchwały w aspekcie jej
zgodności z prawem, organ nadzoru stwierdza, że
uchwała została podjęta na podstawie art. 20 ust. 1
w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Burmistrz
Miasta i Gminy Niepołomice przedłożył organowi nadzoru:
Uchwałę Nr LXV/661/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki,
ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach
wraz z załącznikiem,
- dokumentację prac planistycznych,
Przedłożone dokumenty planistyczne oceniono w zakresie spełnienia wymogów przepisów prawa dotyczących:
-

−

kompletności i zawartości dokumentacji prac planistycznych,
− prawidłowości wykonania czynności trybu sporządzania projektu zmiany planu,
− zawartości i treści przedmiotowej uchwały,
wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm), ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), rozporządzeń wykonawczych i przepisów odrębnych dotyczących planów miejscowych –
stwierdzając, że tryb sporządzania przedmiotowej zmiany planu został przeprowadzony zgodnie z przepisami
ww. ustaw.
Organ nadzoru nadmienia również, iż zgodność
przedmiotowego planu miejscowego ze studium została
stwierdzona przez Radę Miejską w Niepołomicach
w Uchwale Nr LXV/662/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie: stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Organ nadzoru wskazuje natomiast na niespójność tekstu uchwały w następującym zakresie:
W § 8 ust. 1 tekstu uchwały zapisano, iż: „Zakres regulacji zawartych w zmianie planu obejmuje wyłącznie rysunek zmiany planu”. Ponadto w § 5 tekstu uchwały
zapisano: „Podstawowym celem zmiany planu jest
wprowadzenie na rysunku aktualnie obowiązującego
planu miejscowego korekty polegającej na zmianie
przeznaczenia terenu dróg wewnętrznych (KW) na cele
poszerzenia mieszkalnictwa jednorodzinnego (MJ) (…)”.
Natomiast w § 9 ust. 2 tekstu uchwały ustalono, że: „(…)
Uwzględniając obowiązujące przepisy odrębne projektowane nie wydzielone liniami rozgraniczającymi drogi
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wewnętrzne nie mogą być podłączone bezpośrednio do
ul. Kościuszki jako drogi wojewódzkiej (…)”. Powyższy
zapis zawiera nowe ustalenia, przez co stanowi zmianę
tekstu planu.
W związku z powyższym, cytowane zapisy § 8 ust. 1 i § 9
ust. 2 tekstu uchwały należy uznać za wzajemnie wykluczające się.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
nakłada na organ nadzoru obowiązek stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części,
w sytuacji stwierdzenia iż uchwała jest sprzeczna z prawem. Jednakże w przedmiotowej sprawie organ nadzoru kierując się zasadą minimalnej ingerencji nadzorczej
ustalił, iż zaistniałe uchybienie stanowi nieistotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, dlatego stwierdza, iż uchwała
Nr LXV/661/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia
25 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice
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obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru położonego
pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach, w części wskazanej w sentencji
niniejszego rozstrzygnięcia, wydana została z naruszeniem prawa.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Dyrektor
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli:
Mirosław Chrapusta
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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