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Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Korzenna na rok 2010.

27512

Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji
przez Gminę Miejską Kraków programów z zakresu opieki nad dzieckiem
w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

27517

Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2010

27517

Rady Gminy Lubień z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania
z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu
i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

27524

Rady Gminy Łabowa z dnia 31 maja 2010 r. zmiany uchwały budżetowej na
2010 rok.

27535

Rady Gminy Łabowa z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2010 rok

27539

Rady Gminy Łabowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2010 rok.

27543

Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia
22 stycznia 2010 r.

27547

Rady Gminy Pcim z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia
22 stycznia 2010 r.

27556

SPRAWOZDANIA
3106

–

Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zestawienia
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2010 roku położonych
na obszarze Gminy Kamionka Wielka

27562

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZ ORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
3107

3108

–

–

z dnia 5 sierpnia 2010 r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr XLIX/707/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie

27562

z dnia 13 sierpnia 2010 r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa
Nr CV/1439/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji przez
Gminę Miejską Kraków programów z zakresu opieki na dzieckiem w ramach
konkursów ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

27564

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27512 –

Poz. 3097

3097
3097

UCHWAŁA NR XLIX/339/2010
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budŊecie Gminy Korzenna na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212,
art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz
art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)Rada Gminy Korzenna na
wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1.

Zwiększa
się
dochody
budŊetu
o kwotę1.044.047,00 zł., w tym:

gminy

1) zwiększa się dochody bieżące - 1.002.047,00 zł.,
2) zwiększa się dochody majątkowe – 42.000,00 zł.,
-- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na
zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami
administracji
rządowej
zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 2.
1. Budżet gminy na rok 2010 po wprowadzonych zmianach wynosi:
---

po stronie dochodów – 43.039.402,72 zł.,
po stronie wydatków – 50.862.107,72 zł.

2. Dochody i wydatki ustalone w § 3 ust. 1 obejmują
dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie6.622.945,72 zł.

2. Zwiększa
się
wydatki
budŊetu
gminy
o kwotę1.044.047,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przychody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą8.341.185,00 zł.

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
1.002.047,00 zł., w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 969.151,00 zł., z czego:
-- zwiększa się wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
o kwotę 969.151,00 zł.,
-- zwiększa się wydatki na dotacje na zadania
bieżące o kwotę 32.896,00 zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 2.1.
2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
42.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.

4. Rozchody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą518.480,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy
Korzenna
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/339/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 27 lipca 2010 r.

DOCHODY BUDŉETU GMINY KORZENNA NA ROK 2010
Lp.

Dział

Nazwa działu i ňródła dochodów

1.
1.

2
600

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
w tym:
dochody bieżące
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących
jednostek sektiora finansów publicznych (§ 2440)
dochody majątkowe
wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym:
dochody bieżące
wplywy z usług (§ 0830)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
RÓŉNE ROZLICZENIA
w tym:
dochody bieżące
część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
dochody majątkowe
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)
POMOC SPOŁECZNA
w tym:
dochody bieżące
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§
0980)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez
gmine na podstawie prozumień z organami administracji rządowej(§ 2023)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
w tym:
dochody bieżące
pozostałe odsetki (§ 0920)
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych (§ 2710)
OGÓŁEM
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

700

750

758

801

852

900

926

Kwota zwiĉkszenia
4
69 070,00
39 070,00
39 070,00
30 000,00
30 000,00

37 000,00
37 000,00
37 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
117 900,00
117 900,00
117 900,00
25 535,00
13 535,00
13 535,00
12 000,00
12 000,00
62 842,00
62 842,00
6 300,00
56 542,00
500,00
500,00
500,00
730 000,00
730 000,00
700 000,00
30 000,00
1 044 047,00
1 002 047,00
42 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27514 –

Poz. 3097
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/339/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 27 lipca 2010 r.

WYDATKI BUDŉETU GMINY KORZENNA NA ROK 2010
Dział
1
400

Rozdział
2

40002

600
60017

60078

750
75075

801
80101

80178

852
85295

926
92678

Nazwa działów i rozdziałów
3
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĈ
Dostarczanie wody
w tym:
wydatki bieżące
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
wydatki bieżące
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
w tym:
wydatki majątkowe
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
wydatki bieżące
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
w tym:
wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieżące
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
w tym:
wydatki bieżące
OGÓŁEM
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Kwota zwiĉkszenia
4
37 000,00
37 000,00
37 000,00
69 070,00
39 070,00
39 070,00
30 000,00
30 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
143 435,00
12 000,00
12 000,00
131 435,00
131 435,00
56 542,00
56 542,00
56 542,00
730 000,00
730 000,00
730 000,00
1 044 047,00
1 002 047,00
42 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 2,1
do Uchwały Nr XLIX/339/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 27 lipca 2010 r.

WYDATKI BIEŉĄCE BUDŉETU
Dział
1
400

Rozdział
2

40002

600
60017

750
75075

801
80178

852
85295

926
92601

Nazwa działów i rozdziałów
3
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĈ
Dostarczanie wody
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalnoņć
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM
w tym:
1. wydatki bieżace jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące

Kwota zwiĉkszenia
4
37 000,00
37 000,00
37 000,00
37 000,00
39 070,00
39 070,00
39 070,00
39 070,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
131 435,00
131 435,00
131 435,00
131 435,00
56 542,00
56 542,00
23 646,00
23 646,00
32 896,00
730 000,00
730 000,00
730 000,00
730 000,00
1 002 047,00
969 151,00
969 151,00
32 896,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 2,2
do Uchwały Nr XLIX/339/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 27 lipca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
Dział
1
600

Rozdział
2
60078

801
80101

Nazwa działu i rozdziału
3
TRANSPORT I ŁACZNOŅĆ
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
w tym :
inwestycje
odbudowa dróg gminnych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym :
inwestycje
budowa sceny plenerowej przy Szkole Podstawowej w Janczowej
OGÓŁEM

Kwota zwiĉkszenia
4
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
42 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/339/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 27 lipca 2010 r.
ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU GMINY W ROKU 2010

Dział

Rozdział

1
852

2
85295

Nazwa
3
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalnoņć

OGÓŁEM
OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
dotacja celowa na zadania zlecane innym
podmiotom

Rodzaj dotacji
z budŊetu
4

dotacja celowa na
zadania zlecane
innym podmiotom
32 896
32 896

Kwota zwiĉkszenia
dla jednostek sektora finansów publicznych
5
-

Kwota zwiĉkszenia
dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
6
32 896
32 896
32 896

-

32 896

32 896

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/339/2010
Rady Gminy Korzenna
z dnia 27 lipca 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010
Dział

Roz-dział

§

Nazwa działów i rozdziałów

1
852

2

3

4
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalnoņć
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Pozostała działalnoņć
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące
OGÓŁEM

85295
2023

85295

Kwota zwiĉkszenia
Dochody
Wydatki
5
6
56 542,00 56 542,00
56 542,00
56 542,00

56 542,00
23 646,00
23 646,00

56 542,00

32 896,00
56 542,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
3097

3098
3098

UCHWAŁA NR CV/1439/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyraŊenia woli realizacji przez Gminĉ Miejską Kraków programów z zakresu opieki nad dzieckiem
w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 17 ust.1
pkt 13, art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r.
Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:

dorosłości. Wspieranie rozwoju wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej”, finansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1. Gmina Miejska Kraków wyraża wolę realizacji
programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
pn: „Program pracy z rodziną wieloproblemową”,
„Mowa – rozmowa – porozumienie”, „Pukam do drzwi

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch

3098

3099
3099

UCHWAŁA NR LI/500/2010
RADY GMINY LISZKI
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budŊetowej Gminy Liszki na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. „i”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.

zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. nr 157
poz. 1240) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3099

§ 1. Dokonuje siĉ zmian w uchwale budŊetowej
Gminy Liszki na rok 2010 nr XLV (446 ) z dnia 29 grudnia 2009 r
1. Zwiĉksza siĉ dochody budŊetu o kwotĉ 106.684,00
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę106.684,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiĉksza siĉ wydatki budŊetu o kwotĉ 106.684,00
1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę383.700,00
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę490.384,00
Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia
kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 2.000.000,- ( dwa miliony złotych )
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia
kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego
deficytu
budżetu
do
wysokości
2.000.000,- ( dwa miliony złotych )
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 5.

Po zmianach plan wynosi:
1. dochody 35.752.656,98
- dochody bieżące 31.167.892,98
- dochody majątkowe 4.584.764,00
2. przychody 20.651.786,00
3. wydatki 55.553.304,98
- wydatki bieżące 34.139.474,98
- wydatki majątkowe 21.413.830,00
4. rozchody 851.138,00

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolski
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inŊ. Zbigniew Kaczor

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/500/2010
Rady Gminy Liszki
z dnia 22 lipca 2010 r.
DOCHODY
Dz

§

Wyszczególnienie

Zwiĉkszenie planu dochodów na rok 2010
106.684

Ogółem

750
2010

854
2030

Administracja publiczna
1.Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
- dotacja na prace związane z powszechnym spisem rolnym

25.504
25.504
25.504

Edukacyjna opieka wychowawcza
1.Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
- dotacja na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych -wyprawka
szkolna

81.180
81.180
81.180

25.504

60.000
21.180

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inŊ. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/500/2010
Rady Gminy Liszki
z dnia 22 lipca 2010 r.

WYDATKI
Dz

Roz

Wyszczególnienie

Zmniejszenie planu
wydatków na rok 2010
383.700

Zwiĉkszenie planu wydatków na rok 2010
490.384

6.000
-

9.000
3.000

-

3.000

-

3.000

-

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

116.700
116.700

-

116.700
116.700

-

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-

4.000
4.000

-

4.000

-

4.000

-

4.000

Administracja publiczna
Spis powszechny i inne
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

25.504
25.504

-

25.504

Ogółem
010
01008

01078

600
60016

700
70005

750
75056

754

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
W tym:
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa

8.004
-

7.205
799

-

17.500

40.000

40.000
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Ochotnicze straże pożarne
W tym:

40.000

40.000

1.Wydatki majątkowe
W tym:

40.000

40.000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

40.000

40.000

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W tym:

-

17.000
17.000

1.Wydatki bieżące
W tym:

-

17.000

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego

-

17.000

134.000

250.700
103.000

-

80.000

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:

80104

80110

852
85202

85228

1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2. wydatki majątkowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Przedszkola
W tym:
1.Dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
W tym:
1/. Wydatki bieżące
W tym
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
W tym:

80.000
80.000
-

23.000

134.000

23.000
134.000

134.000
-

134.000
13.700

-

13.700

-

13.700

-

13.700

50.000
30.000

-

30.000

-

30.000

-

30.000

-

20.000

-
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1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
854
95415

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

90095

926
92605

20.000

-

20.000

-

20.000

-

81.180
81.180

-

81.180

-

81.180

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalność
W tym:
1.Wydatki majątkowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
1.Wydatki bieżące
W tym:
1.Dotacje na zadania bieżące

-

26.000
26.000

-

26.000

-

26.000

W tym:
1. wydatki bieżące z dotacji celowej
W tym:
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
900
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Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inŊ. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/500/2010
Rady Gminy Liszki
z dnia 22 lipca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE i DOTACJE NA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
O WSPÓŁFINANSOWANIE
Dz

Roz

Wyszczególnienie

Zmniejszenie planu wydatków na rok 2010
193.700

Zwiĉkszenie planu wydatków na rok 2010
100.000

116.700
116.700
116.700
116.700

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straże pożarne
1.Wydatki majątkowe
- dotacja dla OSP Rączna na zakup samochodu pożarniczego lekkiego
- dotacja dla OSP Rączna na zakup samochodu ciężarowego

40.000

40.000

40.000
40.000
40.000

40.000
40.000
-

-

40.000

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1.Wydatki majątkowe
- remont wokół budynku Szkoły Podstawowej w Kaszowie
- remont Szkoły Podstawowej Kryspinów

-

23.000
23.000
23.000
15.000

-

8.000

37.000

37.000

37.000
37.000
37.000

37.000
37.000
-

-

37.000

Ogółem wydatki
600
60016

754
75412

801
80101

900
90095

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
1.Wydatki majątkowe
- budowa chodnika Rączna - Ściejowice
–Jeziorzany

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalność
1.Wydatki majątkowe
- rewitalizacja wsi Liszki - środki Unii
Europejskiej
- rewitalizacja wsi Liszki - środki budżetu gminy

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inŊ. Zbigniew Kaczor
3099

UZASADNIENIE
1. Zwiĉksza siĉ dochody budŊetu Gminy Liszki o kwotĉ 106.684
2. Zwiĉksza siĉ wydatki budŊetu Gminy Liszki o kwotĉ 106.684
- w zakresie wydatków bieżących
Dz

Roz

Wyszczególnienie
Ogółem
W tym:
1.Wydatki bieżące

Zmniejszenie planu wydatków na rok 2010
343.700

Zwiĉkszenie planu wydatków na rok 2010
450.384
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010
01008

01078

700
70005

750
75056

801
80101

80104

80110

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
1.Wydatki bieżące
- rów melioracyjny Mników ( środki
wsi z 2009 r )
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- materiały i wyposażenie
- wywóz odpadów komunalnych po
powodzi

85202

85228

854
85415

926

Poz. 3099
6.000
-

9.000
3.000
3.000
3.000

6.000

6.000

6.000
-

6.000

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
1.Wydatki bieżące
- opłata za wyłączenie gruntów
z produkcji rolniczej

-

4.000
4.000

-

4.000
4.000

Administracja publiczna
Spis powszechny i inne
1.Wydatki bieżące
- wydatki związane
z przeprowadzanym spisem rolnym

-

25.504
25.504
25.504

134.000
-

250.700
103.000
80.000
50.000

134.000
134.000
134.000

30.000
134.000
134.000
134.000

-

13.700
13.700
13.700

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

50.000
30.000

-

1.Wydatki bieżące
- opłaty za pobyt w domu pomocy
społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
1.Wydatki bieżące
- opłaty za usługi opiekuńcze

30.000
30.000

-

20.000

-

20.000
20.000

-

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
1.Wydatki bieżące
- zasiłki powodziowe na cele edukacyjne - wydatki z dotacji celowej
- wyprawka szkolna zakup podręczników– wydatki z dotacji celowej

-

81.180
81.180
81.180
60.000

-

21.180

Kultura fizyczna i sport

-

26.000

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1.Wydatki bieżące
- remont kotłowni Szkoła
w Jeziorzanach
-remont kotłowni w Piekarach
Przedszkola
1.Wydatki bieżące
- dotacje dla przedszkoli
Gimnazja
W tym:
1.Wydatki bieżące
- równanie terenu wokół Gimnazjum
Liszki

852
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Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
1.Wydatki bieżące
- dotacja dla klubu sportowego
w Kryspinowie

-

26.000

-

26.000
26.000

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inŊ. Zbigniew Kaczor
3100
3100

UCHWAŁA NR LV/253/2010
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie: trybu udzielania z budŊetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, ustalenia stawek
dotacji, trybu jej rozliczania oraz zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowoņci wykorzystania dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) - Rada Gminy Lubień u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania z budżetu Gminy Lubień dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, stawki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/253/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Tryb udzielania z budŊetu Gminy Lubień dotacji dla
przedszkoli, szkół i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Lubień przez osoby prawne i osoby fizyczne, stawki
dotacji, tryb jej rozliczania oraz zakres i tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowoņci
wykorzystania dotacji
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu
Gminy
Lubień
dla
zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Lubień przez osoby
prawne i osoby fizyczne:
a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych,
b) innych publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14 ust. 7 ustawy,
c) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, za
wyjątkiem
publicznych
szkół
specjalnych
i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych

dotacji, tryb jej rozliczania oraz zakres i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady: Stanisław Biedrończyk
szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich,
d) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych,
e) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust.
7 ustawy,
f) niepublicznych
szkół
podstawowych
o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach
karnych,
zakładach
poprawczych
i schroniskach dla nieletnich,
g) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione pod lit. f),
których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy,
2) wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla
których ustawa określa stawkę minimalną,
3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
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2) jednostce – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego,
o których mowa w § 1 pkt 1,
3) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu
Gminy Lubień, na zasadach z art. 80 lub art. 90 ustawy
i niniejszej uchwały, dotację podmiotową (w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
(w tym profilaktyki społecznej),
4) podstawie obliczania dotacji – należy przez to rozumieć roczną kwotę dla obliczenia dotacji należnej na
jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę
odpowiednio stanowią:
a) w przypadku dotacji do przedszkola publicznego –
zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy – wydatki bieżące
przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Lubień, a w przypadku
niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego – kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubień,
b) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej publiczną formę wychowania przedszkolnego z art.
14a ust. 7 ustawy – zgodnie z art. 80 ust. 2B ustawy
– wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Lubień, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Lubień,
c) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej – zgodnie
z art. 80 ust. 3 – wydatki bieżące przewidziane na
jednego ucznia w szkołach tego samego typu
i rodzaju szkoły prowadzonej przez Gminę Lubień,
d) w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola
– zgodnie z art. 90 ust. 2b) ustawy – wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Gminy
Lubień ponoszone w przedszkolach publicznych,
z tym że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą
obliczania dotacji jest kwota przewidziana na ucznia
niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Lubień,
e) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego z art.
14a ust. 7 ustawy – zgodnie z art. 90 2d) ustawy –
wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Lubień, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Lubień,
f) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – zgodnie z art. 90 ust. 2a) ustawy – kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Lubień,
g) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej z § 1 pkt. 1 lit. g)

Poz. 3100

– zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy – kwotę wydatków
bieżących ponoszonych przez Gminę Lubień na
jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych.
5) stawce dotacji – należy przez to rozumieć ułamek
ustalony przez Radę Gminy w niniejszej uchwale, który służy naliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia
drogą przemnożenia przez tę wielkość podstawy obliczenia dotacji,
6) dotacji należnej na jednego ucznia – należy przez to
rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki równą podstawie obliczania dotacji, albo
w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną
na jednego ucznia dotowanej jednostki ustaloną
w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji
przez stawkę dotacji,
7) dotacji należnej dla jednostki – należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty
na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną
w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego
ucznia przez ilość uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka.
§ 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy
obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń przyjmuje się z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Rozdział II
Stawki dotacji
§ 4. Ustala się następujące stawki dotacji:
1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do
przedszkola publicznego z § 1 pkt 1 lit. a) – stawka dotacji wynosi 100 procent,
2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do
przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit. d) uchwały –
stawka dotacji wynosi 100 procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,
3) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do
publicznej
formy
wychowania
przedszkolnego
z § 1 pkt 1 lit. b) uchwały- stawka dotacji wynosi 100
procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
organ dotujący,
4) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do
niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z §
1 pkt 1 lit. e) uchwały – stawka dotacji wynosi 100
procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
organ dotujący,
5) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 2, uczęszczającego
do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit. d) stawka
dotacji wynosi 75 procent podstawy z § 2 pkt 4 lit. d),
6) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 3, uczęszczającego
do publicznej formy wychowania przedszkolnego z §
1 pkt 1 lit. b) stawka dotacji wynosi 50 procent podstawy z § 2 pkt 4 lit. b),
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7) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 4, uczęszczającego
do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego
z § 1 pkt 1 lit. e) – stawka dotacji wynosi 40 procent
podstawy z § 2 pkt 4 lit. e),
8) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z §
1 pkt 1 lit. f) uchwały – stawka dotacji wynosi 100 procent podstawy z § 2 pkt 4 lit. f),
9) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, innej niż szkoła
z pkt 8 – stawka dotacji wynosi 50 procent podstawy
z § 2 pkt 4 lit. g).
Rozdział III
Ustalenie i przekazywanie dotacji rocznej
§ 5.
1. Po uprawomocnieniu się wydawanej na podstawie
art. 58 ustawy decyzji Wójta Gminy Lubień
o zezwoleniu na założenie jednostki publicznej, celem
zaplanowania w budżecie Gminy Lubień dotacji należnej dla jednostki w roku, w którym zgodnie
z zezwoleniem zostanie uruchomiona jednostka,
osoba prowadząca jednostkę w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji,
występuje do Wójta Gminy Lubień z wnioskiem
o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy, określając
we wniosku:
1) dane o organie prowadzącym,
2) typ jednostki,
3) Regon jednostki,
4) NIP jednostki,
5) numer i datę wydania decyzji w sprawie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej,
6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów, wraz z określeniem prawidłowej liczby
uczniów pochodzących spoza terenu Gminy Lubień uczęszczających do prowadzonego przedszkola publicznego lub innej publicznej formy
wychowania przedszkolnego,
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na
rzecz której ma być przekazywana dotacja,
8) miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność.
2. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok kalendarzowy
funkcjonowania publicznej jednostki, w celu ustalenia kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok kalendarzowy, osoba prowadząca publiczną jednostkę,
do dnia 30 września poprzedzającego kolejny rok budżetowy, przedkłada Wójtowi Gminy Lubień wniosek
o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierający
dane z ust. 1 pkt. 1 – 7.
3. Przyjmuje się wzór urzędowego formularza wniosku
o udzielenie dotacji rocznej dla jednostki publicznej,
jak załącznik Nr 1.
§ 6.
1. Warunkiem wypłaty dotacji dla rozpoczynającej działalność niepublicznej jednostki, jest przekazanie do
Wójta Gminy Lubień, przez osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczną jednostkę, naj-
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później do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji
na rok kalendarzowy zawierającego:
1) dane o organie prowadzącym,
2) typ jednostki,
3) Regon jednostki,
4) NIP jednostki,
5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz numer i datę decyzji o ewentualnym
nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,
6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu Gminy
Lubień uczęszczających do prowadzonego przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego,
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na
rzecz której ma być przekazywana dotacja,
8) miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność,
- wg załącznika Nr 1 do uchwały.
2. Warunkiem wypłaty dotacji w kolejnych latach kalendarzowych, jest przekazanie przez osobę prowadzącą
niepubliczną jednostkę do Wójta Gminy Lubień
wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy
zawierającego dane z ust. 1 pkt 1 – 7, najpóźniej do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, na załączniku Nr 1.
§ 7. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie dotacji
rocznej, o którym mowa w § 5 i § 6, Wójt Gminy Lubień
informuje beneficjenta o przewidywanej wysokości
dotacji należnej na jednego ucznia jednostki w roku
budżetowym, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego
rok udzielania dotacji.
§ 8.
1. Kwota transzy dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji
o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku z § 5 i § 6, zaś dla jednostek dotowanych w roku poprzednim, na podstawie informacji za grudzień roku poprzedniego składanej na
zasadach i w formie określonej w ust. 2.
2. Kwota transzy dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta
o faktycznej ilości uczniów na miesiąc bieżący –
przekazywanej do Wójta Gminy Lubień do dnia 15go każdego miesiąca, na urzędowym formularzu
stanowiącym załącznik Nr 2.
3. W przypadku, gdy faktyczna ilość uczniów uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki odbiega
od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji miesięcznej z ust. 1 i 2, kwota transzy dotacji za miesiąc
następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem §
9 i § 11.
§ 9.
1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego
podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki,
Wójt Gminy Lubień dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną
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różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia jednostki z ust. 1 Wójt Gminy Lubień informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę do końca miesiąca,
w którym dokonano takiej weryfikacji.
Rozdział IV
Rozliczenie dotacji
§ 10.
1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla
jednostki podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawienie przez osobę prowadzącą jednostkę
do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego:
a) informacji
o faktycznej
ilości
uczniów
w każdym miesiącu roku kalendarzowego (weryfikacja kwoty dotacji należnej),
b) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki, na które wykorzystano dotację roczną
(właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji), według wzoru na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.
2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym,
3) ocenę, czy poniesione wydatki z załącznika
Nr 3 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem
dotacji,
4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Lubień
należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie
kwoty zobowiązania Gminy Lubień z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną a dotacją należną na rok kalendarzowy,
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6. Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany
w piśmie z ust. 2 w terminie nie później niż 14 dni od
dnia otrzymania pisma.
§ 11.
1. Organ prowadzący jednostkę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest do
dnia15-go miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do:
1) przekazania informacji o faktycznej ilości uczniów,
którzy uczęszczali do jednostki w poszczególnych
miesiącach danego roku,
2) przekazania informacji o wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji; na
formularzu stanowiącym załącznik Nr 3,
2. O wynikach rozliczenia dotacji Wójt Gminy Lubień
powiadamia organ prowadzący jednostkę z ust. 1 do
dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji z ust. 1.
3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Lubień z tytułu
wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na
rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od
dnia przekazania zawiadomienia z ust. 2.
4. Dopłata do dotacji udzielonej przekazywana jest na
rachunek jednostki w terminie do 21 dni od dnia
przekazania kompletnej informacji z ust. 1 i 2. Przed
przekazaniem wyrównania dotacji należnej Wójt
Gminy Lubień ocenia, czy wysokość przekazanej
kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych na jednostkę, jako wydatkach właściwych
dla przeznaczenia dotacji. Postanowienia z § 10
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 12. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Lubień możliwości dochodzenia zwrotu dotacji
i odsetek liczonych jak zaległości podatkowej, na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

2. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Wójt Gminy Lubień do dnia 1 lutego roku
następnego zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą jednostkę wraz z określeniem ewentualnych
dopłat.
3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Lubień z tytułu
wyrównania dotacji należnej jednostce za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia z ust. 2.
4. Przed przekazaniem wyrównania dotacji za rok budżetowy, o którym mowa w ust. 3, Wójt Gminy Lubień
ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez jednostkę, właściwych dla przeznaczenia dotacji.
W przypadku braku pokrycia kwoty uzupełniającej
dotację w wydatkach bieżących roku poprzedniego,
kwota uzupełniająca podlega rozliczeniu wraz
z dotacją na rok bieżący.
5. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi na
rzecz Gminy Lubień, jako dotacji pobranej
w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych
obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki
zgodnie z przeznaczeniem dotacji, Wójt Gminy Lubień powiadamia osobę prowadzącą jednostkę na
zasadach z ust. 2.

Rozdział V
Kontrola wykorzystania dotacji
§ 13.
1. Jednostka z § 1 pkt. 1, która otrzymała dotację
z budżetu Gminy Lubień na dofinansowanie realizacji
zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia
danych o ilości uczniów, danych organizacyjnych
oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.
2. Pracownicy Urzędu Gminy w Lubniu oraz Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół w Lubniu, upoważnieni przez
Wójta Gminy Lubień do przeprowadzenia kontroli
z ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji
przebiegu nauczania.
§ 14.
1. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Gminy w Lubniu lub GZOS
w Lubniu jest imienne upoważnienie od Wójta Gminy określające:
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1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
2) nazwę jednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem
ust. 1,
4) termin przeprowadzanej kontroli.
2. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący
jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i terminie jej przeprowadzania.
§ 15. W ramach dokumentacji okazywanej przez
jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych
kopii
poświadczonych
za
zgodność
z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi
i wyjaśnień pisemnych.
§ 16.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem
otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy
w Lubniu (GZOS w Lubniu).

Poz. 3100
nie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych
nieprawidłowości
w zakresie
danych
o ilości
uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji
otrzymanej z budżetu Gminy Lubień lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo
wykorzystanej
niezgodnie
z przeznaczeniem.
W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie
stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14
dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki lub organ
prowadzący jednostkę, może skierować zastrzeżenia
do Wójta Gminy Lubień.
4. Podstawą zastrzeżeń z ust. 3 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt Gminy powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.

2. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpie-
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UCHWAŁA NR XLIX/305/10
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 31 maja 2010 r.
zmiany uchwały budŊetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) Rada Gminy
Łabowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W
Uchwale
Rady
Gminy
Łabowa
Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 wprowadza
następujące zmiany:
1) w § 12 ust. 1 dodaje się:
a) pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „6) przekazywania
kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków
bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.”
b) pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „7) przekazywania
uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa
w roku 2011, których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Wójta Gminy Łabowa nie przekroczy kwoty z pkt 4.”
§ 2. Dokonuje zmian w załączniku nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2010 – który
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w załączniku nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne – który otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje zmian w załączniku nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje zmian w załączniku nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Prognoza kwoty długu publicznego – który
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/305/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 31 maja 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2010

DZIAŁ ROZDZIAŁ

TREŅĆ - ŇRÓDŁO

1. Dotacje celowe
w tym:
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60014
Drogi publiczne powiatowe
dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
754
I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
75404
Komendy wojewódzkie Policji

156 300,00 zł

W TYM:
DOTACJE UDZIELANE
JEDNOSTKOM NALEŉĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
156 300,00 zł

90 000,00 zł
90 000,00 zł
90 000,00 zł

90 000,00 zł
90 000,00 zł
90 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27536 –

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
801
OŅWIATA I WYCHOWANIE
80104
Przedszkola
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
851
OCHRONA ZDROWIA
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
2. Dotacje podmiotowe
w tym:
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)

Poz. 3101
5 000,00 zł

5 000,00 zł

53 600,00 zł
53 600,00 zł
53 600,00 zł

53 600,00 zł
53 600,00 zł
53 600,00 zł

2 000,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł

2 000,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

5 700,00 zł

5 700,00 zł

5 700,00 zł
5 700,00 zł

5 700,00 zł
5 700,00 zł

380 000,00 zł

380 000,00 zł

380 000,00 zł

380 000,00 zł

220 000,00 zł
220 000,00 zł

220 000,00 zł
220 000,00 zł

160 000,00 zł
160 000,00 zł

160 000,00 zł
160 000,00 zł

536 300,00 zł

536 300,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27537 –

Poz. 3101
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/305/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 31 maja 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa: mgr Jan Oleksy
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/305/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 31 maja 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa: mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27538 –

Poz. 3101
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/305/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 31 maja 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa: mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27539 –

Poz. 3102

3102
3102

UCHWAŁA NR L/309/10
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budŊetowej na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) Rada Gminy
Łabowa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje zmian w załączniku nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2010 – który
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Dokonuje zmian w załączniku nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2010, pn. Wydatki na programy i projekty realizo-

wane ze środków publicznych pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej – który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje zmian w załączniku nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Prognoza kwoty długu publicznego – który
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/309/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2010

DZIAŁ ROZDZIAŁ

TREŅĆ - ŇRÓDŁO

1. Dotacje celowe
w tym:
754
75404

801
80104

851
85154

854

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Komendy wojewódzkie Policji
dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

66 300,00 zł

W TYM:
DOTACJE UDZIELANE
JEDNOSTKOM NALEŉĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
66 300,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł
5 000,00 zł

5 000,00 zł
5 000,00 zł

53 600,00 zł
53 600,00 zł
53 600,00 zł

53 600,00 zł
53 600,00 zł
53 600,00 zł

2 000,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł

2 000,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

5 700,00 zł

5 700,00 zł

KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429
85404

– 27540 –

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
2. Dotacje podmiotowe
w tym:
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)

Poz. 3102
5 700,00 zł
5 700,00 zł

5 700,00 zł
5 700,00 zł

380 000,00 zł

380 000,00 zł

380 000,00 zł

380 000,00 zł

220 000,00 zł
220 000,00 zł

220 000,00 zł
220 000,00 zł

160 000,00 zł
160 000,00 zł

160 000,00 zł
160 000,00 zł

446 300,00 zł

446 300,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27541 –

Poz. 3102
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/309/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27542 –

Poz. 3102
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/309/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27543 –

Poz. 3102,3103

3102

3103
3103

UCHWAŁA NR LI/311/10
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budŊetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) Rada Gminy
Łabowa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje zmian w załączniku nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne – który otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje zmian w załączniku nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – który otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w załączniku nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Łabowa Nr XLVI/286/10 z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2010, pn. Prognoza kwoty długu publicznego – który
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27544 –

Poz. 3103
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/311/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27545 –

Poz. 3103
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/311/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27546 –

Poz. ,3103
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LI/311/10
Rady Gminy Łabowa
z dnia 29 czerwca 2010 r.

3103

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27547 –

Poz. 3104

3104
3104

UCHWAŁA NR XLVI/352/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104; z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241) – Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na rok 2010
o kwotę 18.098,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 18.098,00 zł – jak załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 ogółem
o kwotę 18.098,00 zł, - jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
88.098,00 zł
a) wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
o kwotę 88.098,00 – w tym:
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
88.098,00 zł,
2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
70.000,00 zł

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Pcim na rok
2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (dochody budżetu Gminy Pcim na
2010
rok)
wprowadza
się
zmiany
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu Gminy
Pcim na 2010 rok) wprowadza się zamiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2.1 (plan wydatków majątkowych
budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej
uchwały,
4) załącznik Nr 3 (plan przychodów i rozchodów) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 7 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 9 (Prognoza długu Gminy Pcim…) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27548 –

Poz. 3104
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/352/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 20 lipca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŉETU GMINY PCIM NA 2010 ROK
Dział
1
801

Ňródło dochodów
2
Oņwiata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów (§0970)

RAZEM:
w tym:
- dochody bieżące: +18.098,00
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,00
- dochody majątkowe: 0,00
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

Zwiĉkszenia
3
18.098,00
18.098,00

Zmniejszenia
4

18.098,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27549 –

Poz. 3104
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/352/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 20 lipca 2010 r.

Plan wydatków budŊetu Gminy Pcim na 2010 rok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27550 –

Poz. 3104

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27551 –

Poz. 3104

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27552 –

Poz. 3104
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XLVI/352/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 20 lipca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŉETU GMINY PCIM NA ROK 2010
DZ.

ROZDZ.

900
90001

NAZWA TREŅĆ
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: w tym;
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie
budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą
realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień
i Tokarnia
RAZEM:

ZWIĈKSZENIE

ZMNIEJSZENIE
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00

70.000,00
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/352/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 20 lipca 2010 r.

Lp.
1
2
3
4

5

NAZWA
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Przychody budżetu
- zaciągane kredyty bankowe
- zaciągane pożyczki
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
- wpływy z prywatyzacji majątku
- wpływy z emisji papierów wartościowych
- wpływy z pożyczek udzielonych
Rozchody budżetu
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągniętych pożyczek
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych
- środki na udzielenie pożyczek z budżetu

PLAN 2010
28 022 638,20
31 307 739,53
-3 285 101,33
5 199 452,71
4 800 000,00
153 688,00

245 764,71
1 914 351,38
1 571 542,38
342 809,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27553 –

Poz. 3104
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/352/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 20 lipca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p

Program- jego
cel i zadania

1
1.

2
Oświetlenie
drogowe na
terenie Gminy
Pcim oraz
zasilenie obiektu sportowego
w Pcimiu
Budowa boiska
sportowego
w miejscowośc
i Stróża wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą
Opracowanie
i wykonanie
prac projektowych
w zakresie
budowy sieci
kanalizacyjnej
wraz
z towarzyszącą
infrastrukturą
realizowane
w ramach
porozumienia
dla gmin:
Pcim, Lubień
i Tokarnia
Zagospodarowanie centrum
miejscowości
Stróża poprzez
budowę deptaka oraz elementy małej
architektury

2.

3.

4.

Jednostka organizacyjna
realizująca program
3
Urząd
Gminy
Pcim

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokoņć
wydatków
w roku
2008
6

Wysokoņć
wydatków
w roku
2009

Wysokoņć
wydatków
w roku
2010

4
20092010

5
4 027 692

7
1 671 146

8
2 356 546

Urząd
Gminy
Pcim

20092010

535765,02

169 274,62

366 490,40

Urząd
Gminy
Pcim

20102012

1 500 000,00

380 000,00

Urząd
Gminy
Pcim

2010

253 688,00

253 688,00

Wysokoņć
wydatków
w roku
2011

Wysokoņć
wydatków
w roku
2012

820 000,00

300 000,00
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/352/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 20 lipca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVII/356/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104;
z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) –
Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co następuje:

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań o kwotę 5.763,00 zł,
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Pcim na rok
2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) dochody bieżące o kwotę 5.763,00 zł – jak załączniku Nr 1.

1) w załączniku Nr 1 (dochody budżetu Gminy Pcim na
2010
rok)
wprowadza
się
zmiany
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu Gminy
Pcim na 2010 rok) wprowadza się zamiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 3 (plan przychodów i rozchodów) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 9 (Prognoza długu Gminy Pcim…) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 ogółem
o kwotę 5.763,00 zł, - jak w załączniku Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na rok 2010
o kwotę 5.763,00 zł, w tym:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
5.763,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
5.763,00 – w tym:

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/356/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŉETU GMINY PCIM
Dział
1
756

801

Ňródło dochodów
2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące:
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)
Oņwiata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów (§0970)

RAZEM:
w tym:
- dochody bieżące: +5.763,00
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,00
- dochody majątkowe: 0,00
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

Zwiĉkszenia
3
2.000,00

Zmniejszenia
4

2.000,00
3.763,00
3.763,00
5.763,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/356/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Plan wydatków budŊetu Gminy Pcim na 2010 rok
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/356/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Lp.
1
2
3
4

5

NAZWA
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Przychody budżetu
- zaciągane kredyty bankowe
- zaciągane pożyczki
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
- wpływy z prywatyzacji majątku
- wpływy z emisji papierów wartościowych
- wpływy z pożyczek udzielonych
Rozchody budżetu
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągniętych pożyczek
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych
- środki na udzielenie pożyczek z budżetu

PLAN 2010
27 992 259,20
31 277 360,53
-3 285 101,33
5 199 452,71
4 800 000,00
153 688,00

245 764,71
1 914 351,38
1 571 542,38
342 809,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/356/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
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SPRAWOZDANIE NR 0210/4/2010
WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŊących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2010 roku połoŊonych na obszarze Gminy Kamionka Wielka
Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej przesyła
w załączeniu zestawienie danych dotyczących czynszów
najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Kamionka
Wielka, za okres I półrocze 2010 roku.

WÓJT:
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Nr 0210/4/2010
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŊących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 rok - I półrocze 2010r. - Zał. Nr 2

Powierzchnia lokalu

Poniżej

do 60m²

Powyżej 60m² do

Powyżej

Stawki czynszu za powierzchni uŊytkowej lokalu**
Standard
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
lokalu
do 1918 r.
1919 - 1945 1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły***
dobry zły dobry zły
dobry zły dobry zły dobry
A
1)
****
2)
....
B
C
A
B
C
A
B
C
A
2,81
2,72
B
0,67
C
WÓJT
mgr Kazimierz Siedlarz
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.0911-95-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
dotyczące tekstu uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr XLIX/707/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta miĉdzy ul. Krakowską
i ul. 29 Listopada w Chrzanowie
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 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)
stwierdza siĉ niewaŊnoņć uchwały Nr XLIX/707/10
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010 r.


Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2010 roku Nr 363,
poz. 2507.
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie, w czĉņci
tj. w zakresie § 15 ust. 6 uchwały.
Uzasadnienie
W dniu 29 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła uchwałę Nr XLIX/707/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską
i ul. 29 Listopada w Chrzanowie. Zgodnie z wymogami
art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Burmistrz Miasta Chrzanowa przedłożył
Wojewodzie Małopolskiemu w dniu 6 lipca 2010 r.
przedmiotową uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny pod kątem
zgodności z przepisami prawnymi.
W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji planistycznej stwierdzono, iż przedmiotowa uchwała została
podjęta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 t.j.). Przedłożona dokumentacja planistyczna w zakresie zawartości jest kompletna,
także tryb sporządzania przedmiotowego planu miejscowego został uznany za prawidłowy.
Zastrzeżenia organu nadzoru budzi zapis ust. 6 § 15
tekstu uchwały o następującej treści: ”Odstępstwa od
ustalonych szerokości linii rozgraniczających dróg,
zgodnie z przepisami odrębnymi”, który jest zdaniem
tut. Wydziału wyrazem naruszenia zasad sporządzania
planów miejscowych. Jak bowiem stanowi przepis
art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się
obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania, przy czym jak wynika
z powołanego wyżej przepisu linie rozgraniczające powinny być jednoznacznie ustalone. Natomiast § 7 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) określa
minimalną szerokość jaką powinna mieć ulica w liniach
rozgraniczających. Jednocześnie ust. 2 § 7 dopuszcza
w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi
warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, możliwość przyjęcia mniejszych szerokości ulic
niż podane w ust. 1, jednak pod warunkiem spełnienia
określonych w Rozporządzeniu wymagań dotyczących
umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych. Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia szczegółowej
analizy szeregu czynników wymienionych w punkcie od
1 do 6 ust. 2 § 7 ww. rozporządzenia. Dodatkowo definicja pojęcia „w wyjątkowych wypadkach” sugeruje, iż
takie wypadki powinny być precyzyjnie określone, aby
3107
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uniknąć niebezpieczeństwa ich dowolnej interpretacji.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego,
czyli akt powszechnie obowiązujący zawierający normy
bezwzględnie obowiązujące, na podstawie którego wydawane są decyzje administracyjne i w związku z tym
nie może ona zawierać niejednoznacznych określeń.
Z taką wykładnią koresponduje orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który
w wyroku z dnia 23 marca 2007 r., sygnatura II SA/ Kr
1148/07 słusznie podniósł, że „wykluczone jest zawieranie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego norm otwartych, pozwalających jakimkolwiek podmiotom na indywidualne uzgadnianie odstępstw od uchwalonego planu”. Zaznaczyć zatem należy, iż odstępstwa od ustalonych szerokości linii rozgraniczających dróg powinny dotyczyć tylko pojedynczych
i indywidualnych przypadków, które dodatkowo powinny zostać ustalone już na etapie sporządzania projektu
planu miejscowego, przy akceptacji zarządcy drogi, jako
organu uzgadniającego właściwego w sprawie.

Dodać należy, iż uchylenie zapisu § 15 ust. 6 nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji dla ważności
i skuteczności pozostałych postanowień planu miejscowego.
Mając na uwadze wskazany wyżej charakter uchybień uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie, należało
stwierdzić
nieważność
przedmiotowej
uchwały
w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
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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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.0911-98-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CV/1439/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyraŊenia woli
realizacji przez Gminĉ Miejską Kraków programów z zakresu opieki na dzieckiem w ramach konkursów
ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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)
stwierdza siĉ niewaŊnoņć uchwały Nr CV/1439/10 Rady
Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Miejską Kraków programów z zakresu opieki nad dzieckiem w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
- w czĉņci tj. §4 uchwały.
UZASADNIENIE
Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr CIV/1439/10
z dnia 7 lipca 2010 r. postanowiła wyrazić wolę realizacji
programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn.
„Program pracy z rodziną wielodzietną”, „Mowa – rozmowa – porozumienie”, „Pukam do drzwi dorosłości.
Wspieranie rozwoju wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej”, finansowanej ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
W §3 uchwały Rada Miasta Krakowa ustaliła, iż
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Natomiast w §4 postanowiła, iż „uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia
ogłoszenia”.
Organ nadzoru zauważa, iż w zakresie regulacji postanowień §3 i §4 uchwała Rady Miasta Krakowa jest
wewnętrznie sprzeczna. Z jednej strony Rada Miasta
Krakowa stwierdza, iż uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia (§3 uchwały), by następnie w kolejnym zapisie
uchwały uznać, iż uchwała wchodzi w życie po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (§4 uchwały). W ocenie organu nadzoru tego rodzaju formułowanie zapisów
uchwały dotyczących jej wejścia w życie narusza konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji, stanowiącej element demokratycznego państwa prawa, statuowanej
w art. 2 Konstytucji. W tym też zakresie tworzenie niespójnych zapisów uchwały w istocie prowadzi do naruszenia zasad techniki prawodawczej określonych
w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Podkreślenia w tym miejscu wymaga okoliczność,
iż wszelkie akty prawne, a zatem również uchwały organu stanowiącego winny spełniać szczególne warunki.
Nade wszystko winny być formułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznaczny. W swej treści powinny
wyraźnie precyzować wszelkie kwestie, które normują.
Nie mogą pozostawiać żadnych zagadnień w sferze
domniemań, a w sposób dokładny i zrozumiały dla adresatów normować intencje rady gminy.
Niezależnie od wskazanej niespójności zapisów
uchwały organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność
zapisu §4 przedmiotowej uchwały, który w jego ocenie
narusza obowiązujący porządek prawny poprzez nad nie
uchwale charakteru aktu prawa miejscowego i wprowadzenie wymogu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego. Wojewódzki dziennik
urzędowy jest oficjalnym publikatorem urzędowym
funkcjonującym na mocy przepisów ustawy z dnia
20 lipca z 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95). Powołany został dla promulgacji aktów
prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz do ogłaszania niektórych innych aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli przepisy szczególne
tak stanowią.
Zdaniem organu nadzoru zapis § 4 przedmiotowej
uchwały pozostaje w sprzeczności w szczególności z art.
13 wyżej cytowanej ustawy. Przywołany przepis zawiera
katalog aktów prawnych ogłaszanych w wojewódzkim
dzienniku urzędowym, wśród których wymienione są m.
in. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik
województwa, organ powiatu oraz organ gminy. Jednakże kwestionowana uchwała nie stanowi żadnego z
wymienionych w przywołanym przepisie aktów prawa
miejscowego, bowiem w ocenie organu nadzoru nie
zawiera ona w swej treści regulacji o charakterze normatywnym, ponadto nie jest ona aktem generalnym i
abstrakcyjnym. Zatem należy ją traktować jedynie jako
akt kierownictwa wewnętrznego o charakterze planistycznym.
Pomimo iż żaden przepis prawa nie statuuje definicji legalnej aktu prawa miejscowego, doktryna oraz
orzecznictwo wskazują na wyszczególnione wyżej cechy,
które powinna posiadać uchwała będąca takim aktem.
Niezależnie od powyższego stwierdzić należy brak kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego do dobrowolnego przyznawania uchwałom cech aktów prawa miejscowego. Zgodnie bo-

wiem z art.

40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie upoważnień ustawowych. Podkreślenia również wymaga okoliczność, iż również przywołane w podstawie prawnej
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uchwały przepisy nie zawierają delegacji dla Rady Miasta Krakowa do uchwalanie przepisów o charakterze
aktów prawa miejscowego w zakresie objętym przedmiotem kwestionowanej uchwały.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności
przedmiotowej uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego jest w pełni
uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem
3108
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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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 429

– 27566
27566 –
–
–

Poz. 3108

• 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 wyłoŊone 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.
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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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