DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 431

Kraków, dnia 24 sierpnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
3110
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–
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–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Świniarsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Świniarsku z imienia Stefana Żeromskiego na imię Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki.

27621

Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania Gimnazjum
w Świniarsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Świniarsku imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

27621

Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania Gimnazjum
w Trzetrzewinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Trzetrzewinie imienia
Gen. Michała Gałązki.

27622

Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wykreślenia jednej
lipy ze stanu ilościowego pomniki przyrody o nr rej. 172 w Zespole Szkół
w Marcinkowicach w granicach administracyjnych gminy Chełmiec

27622

Rady Miasta Gorlice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały
Rady Miasta Gorlice Nr 306/XXXII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorlicach zadania
polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

27623

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego
przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej.

27623

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/ 221/ 2009 Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego
przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.

27624

Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Korzennej

27624

Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Miłkowej

27624

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój

27625

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Placu Targowego przy ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju

27635

Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Łabowa

27636

Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Łabowa

27638

Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej.

27638

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431
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– 27620 –

Poz. 3110

Rady Gminy Łososina Dolna z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łososina Dolna oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną a tkaże wskazania organu do tego uprawnionego

27639

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie : zmiany
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.

27641

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany
Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.

27642

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany
Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

27643

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany
Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej

27643

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany
Statutu Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej.

27645

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową
Muszyna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

27646

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/622/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych

27646

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r.,
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Nowego Sącza pod nazwą
„Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości”, nadania jej statutu oraz zmiany
Statutu Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu
(Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2003 r., Nr 11, poz. 178 z późn.zm.).

27647

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.

27649

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: nadania statutu
Zespołowi Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu.

27652

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: utworzenia
gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
w Nowym Sączu.

27654

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic
Środowiskowych w Nowym Sączu.

27655

Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

27657

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.

27659

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządu
i zasad gospodarowania w lasach gminy

27671

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431
3140

3141

–

–

– 27621 –

Poz. 3110,3111

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy
Zator na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich
granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.

27673

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia
podziału Gminy Zator na obwody głosowania .

27674

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
3142

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2010 r. dotyczące tekstu Uchwały
Rady Gminy Pcim Nr XLV/334/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo
Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2)
dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4)
dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2

27675

POSTANOWIENIE:
3143

–

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału powiatu wielickiego na okręgi wyborcze

27676

3110
3110

UCHWAŁA NR LI/673/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Świniarsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Świniarsku
z imienia Stefana Żeromskiego na imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i § 1
ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół /Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn. zm. /
oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół
w Świniarsku.

w Świniarsku z imienia Stefana Żeromskiego na imię
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się imię Szkoły Podstawowej
w Świniarsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół
3110

3111
3111

UCHWAŁA NR LI/674/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie nadania Gimnazjum w Świniarsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Świniarsku imienia
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i § 1
ust. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół /Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn. zm. /

oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół
w Świniarsku.
Rada Gminy uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431

– 27622 –

§ 1. Nadaje się Gimnazjum w Świniarsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Świniarsku imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Poz. 3111,3112,3113

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
3111

3112
3112

UCHWAŁA NR LI/675/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie nadania Gimnazjum w Trzetrzewinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Trzetrzewinie imienia
Gen. Michała Gałązki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i § 1
ust. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół /Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn. zm. /
oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół
w Trzetrzewinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się Gimnazjum w Trzetrzewinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Trzetrzewinie imię
Gen. Michała Gałązki .
3112

3113
3113

UCHWAŁA NR LI/676/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie wykreślenia jednej lipy ze stanu ilościowego pomniki przyrody o nr rej. 172 w Zespole Szkół
w Marcinkowicach w granicach administracyjnych gminy Chełmiec
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 9,
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U
z 2004r. Nr 92, poz.880, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238,
Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Dz. U. nr 92 z dnia 16 czerwca 2009r. poz. 753 oraz nr 99
z dnia 29 czerwca 2009r. poz. 826) i art. 13 ust.2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.07.68.449
z póź. zm.) po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie Panem Jerzym Wertz.
Rada Gminy w Chełmcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej
i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego znosi się
ochronę następującego pomnika przyrody na terenie
Gminy Chełmiec:
1) lipa drobnolistna – 1 szt., o obwodzie pnia wynoszącym 300cm, stanowiąca element grupowych drzew
pomnika przyrody nr rej. 172 – położonego w parku
Technikum Rachunkowości Rolnej w Marcinkowicach
( Zespół Szkół w Marcinkowicach) w pobliżu basenu
kąpielowego złożonego z 4 drzew tego gatunku
tj.( 280 cm, 250cm i 2 zrośnięte o łącznym obw.550cm)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431

– 27623 –

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Poz. 3113,3114,3115

i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Chełmcu.
Przewodniczący Rady
Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

3113

3114
3114

UCHWAŁA NR 483/LIV/2010
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Gorlice Nr 306/XXXII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorlicach zadania polegającego na podejmowaniu
działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Na podstawie art. 39 ust. 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),
Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.),
wprowadzoną art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530),
odwołuje się pełnomocnictwo dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, udzielone

na podstawie Uchwały Nr 306/XXXII/2008 Rady Miasta
Gorlice z dnia 29 grudnia 2008 roku.
§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 14 czerwca 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

3114

3115
3115

UCHWAŁA NR NR XXXVIII/290/2010
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca
2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej.
Na podstawie art. 5 ust. 5 oraz art. 14a, ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z § 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu
ich działania (Dz. U z 2009 r. Nr 83, poz. 693) – uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIX/222/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej
Górnej, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:„Punkt przedszkolny czynny
jest w dni robocze od godziny 7ºº - 16ºº"
3115

2) § 8 ust. 2 pkt.4 otrzymuje brzmienie:„dzieci należy
przyprowadzać od godziny 6³º - 7ºº a odbierać
od godziny 15³º - 16ºº"
3) § 10 otrzymuje brzmienie:„Punkt przedszkolny funkcjonuje w dni robocze przez 11 miesięcy w roku
z jednomiesięczną przerwą wakacyjną„
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431

– 27624 –

Poz. 3116,3117,3118

3116
3116

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2010
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/ 221/ 2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca
2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.
Na podstawie art. 5 ust.5 oraz art.14a, ust. 1a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
w związku z § 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz. U z 2009 r. Nr 83, poz. 693) - uchwala się,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIX/221/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce
Wielkiej, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 otrzymuje brzmienie:„Punkt przedszkolny
funkcjonuje w dni robocze przez 11 miesięcy w roku
z jednomiesięczną przerwą wakacyjną„
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek
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UCHWAŁA NR XLIX/340/2010
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Korzennej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.),
w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art.4 ust.1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz.95). Rada Gminy Korzenna uchwala co następuje:

§ 1. Szkole Podstawowej w Korzennej nadaje się
imię Jana Pawła II.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR XLIX/341/2010
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Miłkowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.),
w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art.4 ust.1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz.95). Rada Gminy Korzenna uchwala co następuje:
3118

§ 1. Szkole Podstawowej w Miłkowej nadaje się
imię Marii Konopnickiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR LII/364/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005r. Nr 167 poz. 1399
z późn. zmianami) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju, na
wniosek Burmistrza Krynicy-Zdroju, uchwala co następuje:
§ 1. Dla UZDROWISKA KRYNICA-ZDRÓJ ustanawia
się Statut Uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic
Miasta Krynicy-Zdroju, w Powiecie Nowosądeckim,
Województwie Małopolskim, stanowiący załącznik do
uchwały.

§ 3. Traci moc Tymczasowy Statut Uzdrowiska Krynica-Zdrój ustanowiony Uchwałą Nr XLV/317/2006 Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2006r.,
zmieniony Uchwałą Nr L/341/2006 Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2006r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju

Załącznik
do Uchwały Nr LII/364/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2010 r.
Statut Uzdrowiska Krynica-Zdrój
§ 1. Dla UZDROWISKA KRYNICA-ZDRÓJ ustanawia
się niniejszy Statut Uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic Miasta Krynicy-Zdroju, w Powiecie Nowosądeckim, Województwie Małopolskim.
§ 2. 1. Na obszarze Uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne:
1) strefę "A" o powierzchni 336,20 ha, w granicach przebiegających:
-- od północy – pkt. A1, płn. narożnik działki sanatorium Zgoda z ulicą Piłsudskiego (działka nr 2187)
prowadzi na wschód do granicy działki 1286
skręca na płd. i granicą działki 1286 i 1288 prowadzi do narożnika działki 1288 i 1320, skręca na
płn-wsch. i granicami działek 1320, 1291/2, 1023,
1020 dochodzi do płn.-wsch. narożnika działki
1020, pkt A2, który jest również stykiem oddziałów leśnych, lasów państwowych nr 28, nr 29,
nr 30, od tego styku biegnie drogą leśną na płn.
– wsch. a następnie na płd., granicami pododdziałów d, f oddziału nr 30 do styku oddziałów
nr 30, nr 31 i nr 32; 
-- od wschodu – od styku oddziałów nr 30, nr 31,
nr 32, skręca na wsch. i płd. i granicą pododdziałów b, c oddziału nr 32, dochodzi do pkt granicznego nr 514 (na granicy oddziału nr 32), od
pkt 514 biegnie na płd do działki 1764, po czym
skręcając na zach. dochodzi do granicy działki
1768, granicą tej działki dochodzi to działki 1777,
dalej granicą tej działki biegnie na płd. i dochodzi
do działki 1797, granicą tej działki biegnie na zach. i dochodzi do działki 1713, płd. granicą działki
1713 dochodzi do działki 1823 granicą tej działki
do działki 1830, granicami działek 1830, 1832,

1841 dochodzi do ulicy Pułaskiego, skręca na
płd. I ulicą Pułaskiego biegnie do działki nr 1876,
w tym miejscu przecina ul. Pułaskiego, skręca na
zach. dochodząc do działki 2302. Skręca na płd.zach. i płd. granicami działek 2302, 2278/4 dochodzi do granicy działki 2390, skręca na wsch.
i granicą działki 2390 dochodzi do granicy działki
2368, granicą działki 2368, biegnąc na płd. dochodzi do narożnika działki 2394, pkt A3, który
jest również narożnikiem styku oddziałów lasów
komunalnych Krynicy – Zdroju, nr 3 (pododdział
m) i nr 4 (pododdział a), granicą oddziału nr
4 (pododdziałów a, g) dochodzi do granicy oddziału nr 5 (pododdział d) dalej na płd. granicą
oddziału nr 5 (pododdziałami d, f, j, m, p) dochodzi do płd. – wsch. granicy działki 2245; 
-- od południa – od płd. – wsch. granicy działki 2245
biegnie na płd. do działki 2246, dalej na zach.
biegnie granicami działek 2246, 2250, 2251, 2252,
2255, 2256, 2257, 2258, 2261, 2265/1, dochodzi
do działki 2019 i granicą tej działki i działki 2031/3
dochodzi do ulicy Słonecznej; 
-- od zachodu – ulicą Słoneczną na płn do ulicy Ebersa
przecinając ulicą Ebersa do granicy działki sanatorium „Pod Kryniczanką” (działka 2036) obejmując i jej zach. granicą do potoku Kryniczanka
do mostku przy ulicy Ebersa (nad potokiem Kryniczanka) skręcając na zach. do skrzyżowania ulicy Kraszewskiego i Ebersa, od skrzyżowania ulicą Zdrojową do ulicy Pocztowej, ulicą Pocztową
do ulicy Kościuszki, ulicą Kościuszki do Zdrojowej, ul. Zdrojową do ul. Pięknej, ul. Piękną na
płn. granicą działki 492 (granica działki sanatorium „Watra”) obejmują tę działkę do przecięcia
się z ul. Piękną, ul. Piękną na płn. do granicy
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działki 246, granicą tej działki do potoku Kryniczanka potokiem Kryniczanka na płd. do ul. Zdrojowej, ul. Zdrojową na wsch. do ul. Piłsudskiego,
ul. Piłsudskiego na płn. do ul. Podgórnej,
ul. Podgórną na wsch. do ul. Nitribitta, ul. Nitribitta na płn. drogą nr 1351 (granica działek 1349,
1344) do granic działki nr 1342 i dalej na zach.
granicą tej działki do granic działki nr 1337, okalając tę działkę do ul. Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego na płn. do pkt. wyjściowego.
2) strefę "B" o powierzchni 788,10 ha w granicach przebiegających:
-- od północy – od pkt. B1 narożnik działki 1004
i ul. Piłsudskiego prowadzi na płd. wzdłuż ul. Piłsudskiego do granicy działki 1110, skręca na płn.
i granicami działek 1108, 1105, 1104 dochodzi do
granicy działki 1103 i granicami tej działki oraz
działek 1408, 1102/1, 1102/2, 1095, 1096, 1093,
dochodzi do jej granicy z działką 1038, wsch.
granicą działki 1038 dochodzi do granicy działki
1127, skręca na wsch. i granicami działek 1127,
1128, 1145, 1146, 1147, 1149, 150, 1151, 1152,
1153, 1154, 1155 dochodzi do granicy działki
1024, granicą tej działki dochodzi do granicy
działki 1028, granicą działki 1028 dochodzi do
granicy z działką 1012, skręca na płn.-wsch.
i granicą działki 1012 dochodzi do granicy administracyjnej miasta Krynica – Zdrój; 
-- od wschodu – skręca na płd. i granicą administracyjną miasta (pokrywając się z granicą strefy
„C”) dochodzi do działki 2394, skręca na wsch.
i granicą działki 2394 dochodzi do działki 1075,
skręca na płd. i granicami działek 1075, 1074,
1073, 1072 dochodzi do skrzyżowania z działką
1262; 
-- od południa – od skrzyżowania z działką 1262, prowadzi na płd.-zach. granicą działki 1262, 1232,
1233, 1234, z tego miejsca granica przecina
działkę 1229 i dochodzi do działki 945, skręca na
płn. i granicą działki 945 (linia kolejowa) dochodzi płd. narożnika działki 1103, gdzie załamuje się
w kierunku zachodnim i przecina działkę
nr 1114/9 (potok Kryniczanka) łącząc w linii prostej południowy narożnik działki 1207, następnie
biegnie w kierunku południowo zachodnim północną granicą działek: 1207, 1208/1 i 1208/2.
Granica strefy przecina w linii prostej działkę
880/1 (ulica Kraszewskiego) i łączy północy narożnik działki 62, dalej biegnie w kierunku kolei
Gondolowej północna granicą działki 62 (ulica
Czarny Potok) do granicy z działkami 145, 176,
175. W tym punkcie granica strefy biegnie
w kierunku północnym wschodnią granicą działki 145, przechodząc w południowa granicę działki
140 do granicy z działka 177, a dalej biegnie zachodnia granicą tej działki do granicy z obrębem
Krynica-Zdrój. Dalej biegnie granica obrębów
Krynica-Zdrój i Krynica Wieś do granicy z działką
425/1, a następnie biegnie południowowschodnia granicą działki 425/1, później przecina
działkę 422 biegnie do południowego narożnika
działki 379, skąd biegnie w kierunku północnowschodnim granicą działki 379 dochodząc do
działki 327 granicą działek, następnie skręca na
płn. i granicą działek 327, 325, 322, 317, 313, 310,
309 dochodzi do działki 401, a dalej wsch. granicą działki dochodzi do płd. narożnika działki 394.
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Z tego punktu granica strefy biegnie w kierunku
wschodnim wzdłuż północnych granic działek
1-399, 1-398, 1-396. W punkcie granicznym
z działką 1-63 załamuje się i biegnie w kierunku
południowo-wschodnim
wschodnią
granicą
działki 396, a następnie północno-wschodnią
granicą działki 386/4 do granicy z działką 141,
gdzie załamuje się w kierunku wschodnim
i biegnie północną granicą działek: 1-141, 1-140,
do granicy z działką 1-119/1. Następnie załamuje
się i biegnie w kierunku północnym wschodnią
granicą działki 119/2 (ulica Park Sportowy) do
granicy z działką 1-106 (potok Kryniczanka), dalej
biegnie w kierunku północnym zachodnia strona
działki 1-106 do granicy z działką 1-71. Z tego
punktu biegnie północną granicą działki 1-71 do
granicy z działką 1-1003 (ulica Piłsudskiego)
i biegnie jej zachodnia stroną w kierunku północnym do granicy obrębów: Krynica-Zdrój
i Krynica Słotwiny, a następnie po granicy obrębów do punktu, w którym spotykają się działki 11004, 1-1003, 3-359 i 3-378. Dalej granica strefy
biegnie północna granicą działki 1-1003 (ulica
Piłsudskiego) w kierunku centrum KrynicyZdroju do granicy z działkami 1-1111 i 1-1109 tj.
do pkt wyjściowego B1.
3) strefę "C" o powierzchni 2.895,70 ha w granicach
przebiegających wzdłuż granic administracyjnych
Miasta Krynica-Zdrój i częściowo wzdłuż granicy strefy „B” (na wschodzie), czyli strefa „C” obejmuje obszar pomiędzy granicą strefy „B”, a granicami administracyjnymi Krynicy-Zdroju i sąsiednimi Gminami tj.
Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna i Gminą
Łabowa.
2. Obszar Uzdrowiska Krynica – Zdrój obejmuje
teren mieszczący się w granicach Miasta o powierzchni
4.020 ha.
§ 3. W celu zapewnienia prawidłowej działalności
lecznictwa uzdrowiskowego określa się szczegółowe
czynności zabronione w strefach ochronnych, wymienione w art.38 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych:
1) W strefie „A” ochronnej zabrania się:
a) lokalizacji zakładów przemysłowych,
b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów istniejących bez możliwości zwiększenia powierzchni
ich zabudowy, przy czym zakaz lokalizacji budownictwa jednorodzinnego nie dotyczy osób, które
uzyskały prawo do nieruchomości przed dniem
wejścia w życie w/w ustawy,
c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych,
lokalizacji domków turystycznych i campingowych,
d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych
przez gminę,
e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
z 2007 r. Nr 133, poz. 921)
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f) prowadzenia działalności rolniczej, rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r.
Nr 14 poz. 113 i Nr 90, poz. 756),
g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,
h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składowisk
odpadów stałych i płynnych, składu opału,
i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych
większej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie,
j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów
i urządzeń, które mogą utrudniać przebywanie pacjentom w tym obszarze, a w szczególności: stacji
bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych
radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych
i innych emitujących fale elektromagnetyczne,
k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504),
zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego
i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającym ciszę nocną w godz. od 22 do 6, z wyjątkiem
imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych,
l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie, wszystkich
czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla
strefy ochronnej „B” i C”
2) W strefie ochronnej „B” zabrania się:
a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu
i punktów skupu produktów rolnych,
b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszącymi,
c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń
emitujących fale elektromagnetyczne mogące znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500
m od granicy obszaru strefy ochronnej „A”, uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych
artykułów uciążliwych dla środowiska,
d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem
cięć sanitarnych,
e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż
naturalne surowce lecznicze,
f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków
gruntowo – wodnych,
g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów,
wszystkich czynności zabronionych,
w wykazie dla strefy ochronnej „C”

ujętych

3) W strefie ochronnej „C” zabrania się:
a) nie planowanego wyrębu drzew,
b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną
zmianę stosunków wodnych,
c) lokalizacji nowych, uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych,
d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię
uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.
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§ 4. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów
zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:
1) w strefie „A”, gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75% powierzchni strefy,
a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek
powinna wynosić nie mniej niż 0,15 ha.
2) w strefie „B” stanowiącej otulinę strefy „A” wskaźnik
powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie
mniej niż 55% powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych
powinna wynosić nie mniej niż 0,08 ha.
3) w strefie „C” wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 50 % powierzchni obszaru dla wszystkich rodzajów zabudowy przy
wielkościach minimalnych działek:
a) jednorodzinnych – 0,10ha,
b) rekreacyjnych – 0,15ha,
c) pensjonatowych – 0,25ha.
§ 5. 1. Na terenie uzdrowiska znajdują się niżej
wymienione, udokumentowane naturalne surowce
lecznicze tj. złoża wody leczniczej – szczawy:
1) „Zdrój Główny" - mineralna woda swoista, 0,33%
wodorowęglanowa, wapniowa, krzemowa, szczawa,
2) „Jan A" - słabozmineralizowana woda swoista, 0,06%
wodorowęglanowa, wapniowa, szczawa,
3) „Jan B"- słabozmineralizowana woda swoista, 0,06%
wodorowęglanowa, wapniowa, szczawa,
4) „Jan C"- słabozmineralizowana woda swoista, 0,06%
wodorowęglanowa, wapniowa, szczawa,
5) „Józef' - mineralna woda swoista, 0,11% wodorowęglanowa, wapniowa, szczawa,
6) „Slotwinka"- mineralna woda swoista, 0,39% wodorowęglanowa, magnezowa, sodowa, wapniowa, żelazista, szczawa,
7) „P l" - mineralna woda swoista, 0,18% wodorowęglanowa, wapniowa, szczawa,
8) „Nr 3M” - mineralna woda swoista, 0,35% wodorowęglanowa, wapniowa, krzemowa, żelazista, szczawa,
9) „Nr 5-Tadeusz" - mineralna woda swoista, 0,42%
wodorowęglanowa, wapniowa, krzemowa, żelazista,
szczawa,
10) „Nr 6" - mineralna woda swoista, 0,12% wodorowęglanowa, wapniowa, kwasowęglowa,
11) „Nr 7" - mineralna woda swoista, 0,13% wodorowęglanowa, wapniowa, magnezowa, kwasowęglowa,
12) „Nr 8" - mineralna woda swoista, 0,24% wodorowęglanowa, wapniowa, krzemowa, szczawa,
13) „Nr 9" - mineralna woda swoista, 0,42% wodorowęglanowa, wapniowa, magnezowa, żelazista, szczaw,
14) „Nr 14 - Mieczysław" - mineralna woda swoista,
0,42% wodorowęglanowa, wapniowa, sodowa, magnezowa, szczawa,
15) „Nr 18" - mineralna woda swoista, 0,47% wodorowęglanowa, wapniowa, magnezowa, krzemowa, żelazista, szczawa,
16) „Jan l" - słabozmineralizowana woda swoista, 0,08%
wodorowęglanowa, wapniowa, żelazista, kwasowęglowa,
17) „Jan I3a" - mineralna woda swoista, 0,34% wodorowęglanowa, wapniowa, żelazista, szczawa,
18) „Zuber I (Nr 2)" - mineralna woda swoista, 2,49%
wodorowęglanowa, sodowa, jodkowa, szczawa,
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19) „Zuber II (Nr 11)" - mineralna woda swoista, 2,11%
wodorowęglanowa, sodowa, magnezowa, szczawa,
20) „Zuber III (Nr 13)" - mineralna woda swoista, 2,77%
wodorowęglanowa, sodowa, jodkowa, szczawa,
21) „Zuber IV (Nr 17)" - mineralna woda swoista, 2,68%
wodorowęglanowa, sodowa,jodkowa, szczawa
2. Uzdrowisko posiada klimat o właściwościach
leczniczych.
§ 6. W uzdrowisku prowadzone jest leczenie
uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych:
1) choroby ortopedyczno - urazowe,
2) choroby układu nerwowego
3) choroby reumatologiczne,
4) choroby naczyń obwodowych,
5) choroby górnych dróg oddechowych
6) choroby dolnych dróg oddechowych
7) choroby układu trawienia,
8) cukrzyca,
9) otyłość,
10) choroby endokrynologiczne,
11) osteoporoza,
12) choroby kobiece,
13) choroby nerek i dróg moczowych,
14) choroby krwi i układu krwiotwórczego.
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1) Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
(załącznik nr 1),
2) Wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska
( załącznik nr 2),
§ 8. Załącznikami graficznymi do Statutu są:
1) mapa strefy „A" z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi
ulicami w skali nie mniejszej niż 1:10 000 (załącznik
nr 3);
2) mapa strefy „B" w skali 1:25 000 (załącznik nr 4);
3) mapa strefy „C" wraz z granicami obszaru „A" i „B"
w skali 1:25 000 (załącznik nr 5);
4) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1: 25 000
(załącznik nr 6).
§ 9. Zmiany w Statucie przeprowadza się w trybie
właściwym dla jego ustalenia.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

§ 7. Załącznikami tekstowymi do statutu są:
Załącznik nr 1
do Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów
przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
1. Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:
1) Szpital uzdrowiskowy „Stary Dom Zdrojowy" został
zbudowany w 1889r. w stylu renesansowym. Zlokalizowany jest w reprezentacyjnej części strefy „A"
ochrony uzdrowiskowej, przy Deptaku naprzeciw
„Nowego Domu Zdrojowego", i Muszli Koncertowej,
w bezpośrednim
sąsiedztwie
„Pijani
Głównej"
i „Starych Łazienek Mineralnych". Obiekt wpisany do
rejestru zabytków. Znajdują się w nim reprezentacyjne
pomieszczenia, w tym piękna sala balowa. Budynek
jest 4-kondygnacyjny, wyposażony w windy. Na miejscu znajduje się jadalnia z zapleczem kuchennym. Posiłki przygotowywane są w kilku dietach, z uwzględnieniem zaleceń lekarskich. W szpitalu znajduje się
175 łóżek w pokojach jedno, dwu i wieloosobowych.
Znajdują się tu 3 gabinety lekarskie i 2 gabinety pielęgniarsko-zabiegowe. Obiekt dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zatrudnionych jest 3 lekarzy
różnych specjalizacji, 19 osób personelu średniego
i niższego medycznego. W bazie zabiegowej wykonywane są zabiegi z balneoterapii, hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. W ciągu dnia wykonuje się 330 zabiegów leczniczych.
2) Sanatorium uzdrowiskowe „Nowy Dom Zdrojowy"
jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, wybudowanym
w 1939 r. u podnóża Góry Parkowej. Dysponuje 224
łóżkami w pokojach jedno, dwu i wieloosobowych.
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W sanatorium jest stołówka z zapleczem
kuchennym. Posiłki przygotowywane są zgodnie
z zaleconymi przez lekarzy dietami. Znajdują się tu

2 gabinety lekarskie i 2 gabinety pielęgniarskozabiegowe. Zatrudnionych jest 2 lekarzy, l O pielęgniarek i 11 osób pozostałego personelu medycznego.
Większość zabiegów leczniczych pacjenci otrzymują
w bazie zabiegowej zlokalizowanej w sanatorium. Zabiegi wykonywane są w dziale balneoterapii, hydroterapii, peloidoterapłi, fizykoterapii i kinezyterapii.
W ciągu dnia wykonuje się 360 zabiegów leczniczych.
3) Sanatorium uzdrowiskowe „Nowe Łazienki Mineralne", obiekt 2-kondygnacyjny wybudowany w 1926 r.
Posiada 120 łóżek w pokojach jedno, dwu i wieloosobowych. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na miejscu jest jadalnia i zaplecze kuchenne.. Znajdują się tu 2 gabinety lekarskie i 2 gabinety pielęgniarsko-zabiegowe. Zatrudnionych jest
2 lekarzy oraz 7 pielęgniarek, 13 osób pozostałego
personelu medycznego i 5 pracowników zabiegowych. Na miejscu zabiegi wykonywane są w dziale
balneoterapii, hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. W ciągu dnia wykonuje się 450 zabiegów leczniczych.
4) Sanatorium uzdrowiskowe „Patria", obiekt wybudowany został w 1933r. przez Jana Kiepurę. Jest obiektem 5-kondygnacyjnym z windami osobowymi, posiada 81 łóżek w pokojach jedno i dwuosobowych.
Pacjenci korzystają z miejscowej jadalni, realizującej
posiłki zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Znajduje się
tu l gabinet lekarski, l gabinet pielęgniarsko-zabiegowy. Zatrudnionych jest 2 lekarzy, 5 pielęgniarek,
3 osoby pozostałego personelu medycznego i 2 kąpielowe zabiegowe, W sanatorium wykonywane są zabiegi z działu hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.
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Dziennie wykonuje się 120 zabiegów leczniczych. Pozostałe świadczenia medyczne pacjenci otrzymują
w zakładzie przyrodoleczniczym.
5) Zakład przyrodoleczniczy „Stare Łazienki Mineralne"
obiekt wolnostojący wybudowany w 1866 r., u podnóża Góry Parkowej, jest podstawową bazą zabiegową
uzdrowiska Krynica-Zdrój. Jest to budynek 2kondygnacyjny, na parterze został wyodrębniony oddział borowinowy z całym systemem transportu borowiny, kuchnią borowinową służącą do przygotowywania masy borowinowej stosowanej do zawijań całkowitych i częściowych. Zakład świadczy różne usługi
lecznicze dla pacjentów z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego jak również dla pacjentów leczonych
w trybie ambulatoryjnym i pacjentów pełnopłatnych.
Znajduje się tu l gabinet lekarski i l gabinet pielęgniarsko-zabiegowy. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny. W zakładzie zatrudniony jest l lekarz i 13 osób personelu średniego
i niższego medycznego. Zabiegi wykonywane są
w zakresie balneoterapii, hydroterapii, peloidoterapii,
fizykoterapii i kinezyterapii. Zdolność zabiegowa zakładu przyrodoleczniczego wynosi 440 zabiegów
dziennie. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa
w pomieszczeniach, w których w celach leczniczych
wykorzystywany jest dwutlenek węgla do kąpieli mineralnych bądź suchych kąpieli gazowych, zastosowano wentylację mechaniczną z wyciągiem dolnym.
6) Przychodnia uzdrowiskowa w „Starych Łazienkach
Mineralnych”. W skład przychodni wchodzą gabinety
lekarskie, zabiegowe i poczekalnia dla pacjentów. Pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowani są pacjenci leczeni
w systemie ambulatoryjnym. Z leczenia ambulatoryjnego w 2008 r. skorzystało 957 pacjentów.
7) Szpital uzdrowiskowy „Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny" jest budynkiem 7-kondygnacyjnym, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada 300 łóżek w pokojach jedno
i dwuosobowych typu studio oraz wieloosobowych.
Nie została ujawniona liczba gabinetów lekarskich
1 pielęgniarskich. Opiekę medyczną dla pacjentów
świadczy 6 lekarzy oraz 70 osób średniego i niższego
personelu medycznego. Na miejscu znajduje się jadalnia z zapleczem kuchennym. W szpitalu jest baza
zabiegowa z basenem rehabilitacyjnym. Świadczenia
lecznicze wykonywane są w zakresie hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Zdolność zabiegowa stanowi 720 zabiegów dziennie.
8) Sanatorium uzdrowiskowe „Abaton", budynek 4kondygnacyjny, wyposażony w windę, dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada 140 łóżek w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych. Na miejscu znajduje się jadalnia z zapleczem kuchennym.
W obiekcie znajdują się 2 gabinety lekarskie,2 gabinety pielęgniarsko-zabiegowe oraz izolatka. Opiekę medyczną dla pacjentów świadczy 4 lekarzy, 5 pielęgniarek, 3 rehabilitantów i 4 kąpielowe zabiegowe. Na
miejscu jest baza zabiegowa. Świadczenia lecznicze
wykonywane są w zakresie hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Zdolność zabiegowa
stanowi 360 zabiegów dziennie.
9) Sanatorium uzdrowiskowe „Energetyk", budynek 5kondygnacyjny z windą, przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Posiada 76 łóżek w pokojach jedno i dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Posiłki pacjenci otrzymują na miejscu
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w zróżnicowanych dietach zgodnie z zaleceniami lekarskimi. W sanatorium znajduje się l gabinet lekarski
i 3 gabinety pielęgniarsko-zabiegowe. Zatrudnionych
jest 3 lekarzy, 4 pielęgniarki i 5 osób niższego personelu medycznego. Świadczenia lecznicze wykonywane są miejscowej bazie leczniczej w zakresie hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii 5 kinezyterapii.
W ciągu dnia wykonuje się 210 zabiegów leczniczych,
10) Sanatorium uzdrowiskowe „Nad Kryniczanką", budynek 5-kondygnacyjny z windą, przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada 161 łóżek
w pokojach jedno, dwu i wieloosobowych. Pacjenci
posiłki otrzymują na miejscu w zróżnicowanych dietach zgodnie z zaleceniami lekarskimi. W sanatorium
znajdują się 2 gabinety lekarskie 5 l gabinet pielęgniarsko-zabiegowy. Zatrudnionych jest 4 lekarzy, 15
osób średniego personelu medycznego i 3 osoby niższego personelu medycznego. Świadczenia lecznicze
wykonywane są na miejscu, w bazie leczniczej
w zakresie hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii
i kinezyterapii. W ciągu dnia wykonuje się 350 zabiegów leczniczych.
11) Sanatorium uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz" zlokalizowane na zboczu góry Jasiennik. Jest budynkiem 4kondygnacyjnym z 2 windami, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada 145 łóżek
w pokojach jedno, dwu i wieloosobowych. Posiłki pacjenci otrzymują na miejscu w zróżnicowanych dietach zgodnie z zaleceniami lekarskimi. W sanatorium
znajdują się 3 gabinety lekarskie i l gabinet pielęgniarsko-zabiegowy. Zatrudnionych jest 3 lekarzy, 19 osób
średniego personelu medycznego i 4 osoby niższego
personelu medycznego. Świadczenia lecznicze wykonywane są na miejscu, w bazie leczniczej w zakresie
hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. W ciągu dnia wykonuje się 380 zabiegów leczniczych.
12) Sanatorium uzdrowiskowe „Zgoda" jest budynkiem
4-pietrowym z windą, dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W obiekcie
są
73
łóżka
w pokojach jedno, dwu i wieloosobowych. Znajduje
się tu l gabinet lekarski i l gabinet pielęgniarskozabiegowy. Nad zdrowiem pacjentów czuwa 2 lekarzy,
8 osób średniego personelu medycznego i 2 osoby
niższego personelu medycznego. W miejscowej bazie
leczniczej wykonuje się zabiegi z działu hydroterapii,
peloidoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. W ciągu
dnia wykonuje się 180 zabiegów leczniczych.
13) Sanatorium Uzdrowiskowe „Continental", posiada
198 łóżek w pokojach jedno i dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym oraz pokojach typu studio.
W obiekcie znajduje się jadalnia z zapleczem kuchennym, pacjenci otrzymują posiłki zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. Nie została ujawniona liczba gabinetów lekarskich i pielęgniarskich. Zatrudnionych jest
5 lekarzy, 22 osoby średniego i 28 osób niższego personelu medycznego. W miejscowej bazie leczniczej
znajduje się basen rehabilitacyjny. Zabiegi wykonywane są w liczbie 520 dziennie, w zakresie hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.
14) Sanatorium uzdrowiskowe "Mielec", budynek 5piętrowy wyposażony jest w 2 windy. Na miejscu
znajduje się jadalnia. W obiekcie jest 170 łóżek
w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych oraz apartamentach. Znajdują się tu 2 gabinety lekarskie i l gabinet pielęgniarsko-zabiegowy. Opiekę medyczną nad
pacjentami sprawuje 4 lekarzy, 8 osób średniego
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i 6 osób niższego personelu medycznego. Zabiegi
lecznicze wykonywane są w zakresie hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii i kinezyterapii w liczbie
370 dziennie.
15) Sanatorium uzdrowiskowe "Watra", budynek 4piętrowy wyposażony jest w windę. Na miejscu znajduje się jadalnia. W obiekcie jest 96 łóżek w pokojach
jedno, dwu i wieloosobowych. Znajduje się tu l gabinet lekarski i l gabinet pielęgniarsko-zabiegowy. Opiekę medyczną nad leczonymi pacjentami sprawuje
3 lekarzy, 7 osób średniego i 2 osoby niższego personelu medycznego. Zabiegi lecznicze wykonywane są
w zakresie hydroterapii, peloidoterapii, fizykoterapii
i kinezyterapii w liczbie 260 dziennie.
2. Wykaz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego:
1) Pijalnia Główna wybudowana w 1971 r. w miejscu
starej pijalni, zlokalizowana w części centralnej
uzdrowiska przy Deptaku. Powierzchnia jej wynosi
4 540 m2, dostosowana jest do całorocznej eksploatacji. W pijalni znajdują się 2 poziomy spacerowe dla
pacjentów, ubogacone tarasowym ogrodem z okazami zieleni rodzimej i tropikalnej. Znajduje się tu również amfiteatralna sala widowiskowa. Podawane są
różne rodzaje wód leczniczych: „Zuber", „Zdrój Główny", „Jan", „Słotwinka", „Tadeusz",
2) Pijalnia „Jan" zbudowana w 1933r. w Parku Zdrojowym, u podnóża Góry Parkowej. W tej pijalni podawane są dwa rodzaje wód: „Jan" i „Józef', ujęcia wód
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pijalni. Pijalnia jest czynna cały rok,
3) Pijalnia „Mieczysław" znajduje się północnej części
szpitala uzdrowiskowego „Stary Dom Zdrojowy". Podawana jest tu woda „Mieczysław”,
4) Pijalnia „Słotwinka" zlokalizowana w Parku Słotwińskim, przy źródle o tej samej nazwie. Pijalnia wybudowana w 1808 r. Ma unikalna architekturę, nazwana
pawilonem chińskim. Czynna jest w sezonie letnim od
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początku czerwca po końca września. Podawana jest
woda „Słotwinka".
5) Baseny rehabilitacyjne bezpośrednio związane z zakładami przyrodoleczniczymi w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego:
a) „Continental" o wymiarach: 12,5m x 7,5m x l ,3-1
,9m,
b) „Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym" o wymiarach 17,0m x 8,0m x 0,7-1,35m.
3. Wykaz parków:
1) Park Zdrojowy obejmuje Górę Parkową, porośniętą
smukłymi świerkami, z wytyczonymi ścieżkami, licznymi polanami, stawami i źródełkami. Zajmuje powierzchnię 180,5 ha. Na obszarze parku znajduje się
kolej linowo-torowa, tor saneczkowy i wyciąg narciarski. U podnóża Góry Parkowej znajduje się centrum
uzdrowiska z charakterystycznym Deptakiem, zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, pijalniami wód
leczniczych, muszlą koncertową.
2) Park im. R. Nitribitta położony jest przy ulicy Piłsudskiego, na jego obszarze znajdują się sanatoria: „Abaton", „Continental", „Leśnik-Drzewiarz", w pobliżu
„Nowe Łazienki Mineralne". Zajmuje obszar o powierzchni 1,1 ha.
3) Park Słotwiński położony w północnej części uzdrowiska u podnóża wzgórza, zajmuje powierzchnię 5,9
ha. Na jego obszarze znajduje się źródło „Słotwinka"
i pijalnia wód leczniczych.
4) Park im. K. Pułaskiego leży na zachodnich zboczach
wzgórza Huzary, przy drodze do Tylicza, jego powierzchnia wynosi 0,52 ha. Na obszarze parku znajduje się pomnik i kopiec nazwany imieniem Kazimierza
Pułaskiego oraz kopiec Konfederatów Barskich z 1826
roku.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LII/364/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2010 r.
Wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska:

1) Dąb o obwodzie 320 cm, ul. Ludowa.
2) Diabelski Kamień, skała piaskowcowa z otaczającym
drzewostanem, położony przy szlaku na Jaworzynę
Krynicką.
3) Drzewostan bukowy o powierzchni 1.48 ha, uroczysko
Jaworzyna.

4) 11 lip o obwodzie 200-374 cm, 1 modrzew o obwodzie
107 cm, wokół cerkwi, ul. Kraszewskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik Nr 3
do Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
http://192.168.16.13/rdu/GetFileHandler
.ashx?Key=32597

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Załącznik Nr 4
do Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:10 000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Załącznik Nr 5
do Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:25 000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik Nr 6
do Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:25 000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR LII/366/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego
przy ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju
Na podstawie art. 7, ust.1, pkt. 11 oraz art. 40, ust. 2,
pkt. 4 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591
z 2001 r. z późn. zmianami) – Rada Miejska w KrynicyZdroju uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Ustala się Regulamin Placu Targowego przy
ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/366/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2010 r.

REGULAMIN
Placu Targowego w Krynicy-Zdroju

§ 1. 1. Właścicielem placu targowego przy ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju jest Gmina Krynica-Zdrój,
a zarządza nim Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
2. Handel na placu targowym jest dozwolony na
zasadach określonych powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
3. Plac targowy przy ul. Dąbrowskiego w KrynicyZdroju czynny jest od poniedziałku do soboty w godz.
6,00 – 18,00.
§ 2. Uprawnionymi do sprzedaży na placu targowym są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
§ 3. Na placu targowym mogą być sprzedawane
wszystkie towary, z wyjątkiem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

napojów alkoholowych,
dziczyzny,
drobiu i zwierząt,
przetworów mięsnych ( z wyłączeniem konserw
w puszkach ),
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,
trucizn,
leków,
broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
zagranicznych walut i papierów wartościowych,
materiałów pędnych i smarów,
innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest
na podstawie odrębnych przepisów prawa.
§ 4. Na placu targowym zabrania się :

a) prowadzenia sprzedaży z samochodów, przyczep
i wozów gospodarczych,
b) odstępowania miejsca sprzedaży osobom, które nie
uiściły opłaty targowej,

c) prowadzenia sprzedaży i składowania towarów na
jezdni, chodnikach, ciągach komunikacyjnych,
przejściach dla pieszych, płotach i parkanach lub
w inny sposób utrudniający ruch.
§ 5. Sprzedaż określonych grup towarów może odbywać się w specjalnie wyznaczonych na ten cel miejscach placu targowego.
§ 6. 1. Osoby prowadzące handel uiszczają opłatę
targową na zasadach i w wysokości ustalonej w odrębnych przepisach.
2. Osoby prowadzące handel uiszczają opłaty za
korzystanie z urządzeń placu targowego. Wysokość tych
opłat ustala Burmistrz Krynicy-Zdroju.
3. Do pobierania opłaty targowej i za korzystanie z urządzeń placu targowego uprawnieni są inkasenci, którzy są zobowiązani do wydania pokwitowania za pobraną opłatę na blankietach według ustalonego wzoru.
4. Prawo do kontroli opłaty targowej oraz opłaty
za korzystanie z urządzeń placu targowego mają strażnicy miejscy oraz upoważnieni przez Burmistrza KrynicyZdroju pracownicy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.
§ 7. Osoba prowadząca handel na placu targowym jest obowiązana uwidocznić ceny na towarach
wystawionych do sprzedaży i to w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich
wysokości.
§ 8. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą
być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące
w obrocie, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.
2. Narzędzia pomiarowe używane na placu targowym powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz
powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób,
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aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
§ 9. Do zadań administratora placu targowego należy:1.
utrzymanie czystości, odpowiedniego stanu
higienicznego, sprzątanie plac, wywóz nieczystości stałych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem
sprzedaży,
2. pobieranie opłaty targowej i za korzystanie
z urządzeń targowych,
3. kontrolowanie sprzedających czy posiadają
dowód uiszczenia opłaty targowej i za korzystanie
z urządzeń targowych,
4. nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
§ 10. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia
ewentualnie pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez inkasenta
placu targowego, który obowiązany jest jednocześnie
powiadomić właściwy organ: Państwowy Terenowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, Powiatowy Zakład
Weterynarii w Nowym Sączu, Komisariat Policji
w Krynicy-Zdroju.

Poz. 3121

wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po
zakończonej sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do
pojemników na odpady.
2. Po zakończeniu sprzedaży zabrania się pozostawiania na placu targowym części urządzeń handlowych, skrzynek, towarów i innych przedmiotów. Przedmioty te będą niezwłocznie po zakończeniu dnia handlowego usuwane na koszt ich właściciela.
§ 12. Osoby dokonujące sprzedaży na placu targowym są zobowiązane w zakresie objętym niniejszym
regulaminem do podporządkowania się poleceniom
przedstawiciela administratora placu targowego.
§ 13. Administrator placu targowego zobowiązany
jest do umieszczenia regulaminu placu oraz wysokości
opłat targowych w miejscu ogólnie dostępnym w taki
sposób, aby każdy zainteresowany miał możliwość zapoznania się z tymi informacjami.
§ 14. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania
placu targowego przyjmuje Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w każdy dzień roboczy tygodnia w godz. 8,00 – 15,00.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

§ 11. 1. Osoby prowadzące handel na placu targowym zobowiązane są do przestrzegania regulaminu
placu targowego, przepisów porządkowych, przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, w tym porządku
3121
3121

UCHWAŁA NR LII/321/2010
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Łabowa
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.) oraz
art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje

Tytuł I
STATUT URZĘDU GMINY ŁABOWA
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1) Urząd Gminy Łabowa, zwany dalej "Urzędem", jest
gminną jednostką organizacyjną, która udziela Wójtowi pomocy przy wykonywaniu zadań publicznych.
2) Urząd nie posiada osobowości prawnej.
§ 2. Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223,
z późn. zm.);
4) ustaw szczególnych;
5) Statutu Gminy Łabowa;
6) niniejszego Statutu.
§ 3.
1) Urząd swoim działaniem obejmuje teren gminy Łabowa. Siedziba Urzędu mieści się w miejscowości Łabowa nr 38.
2) Na budynku, w którym znajduje się biuro Urzędu,
zamieszcza się tablicę urzędową o treści: "Urząd Gminy Łabowa."
§ 4. Urząd posiada numer statystyczny REGON oraz
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).
Rozdział 2
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 5.
1) Do przedmiotu działania Urzędu należy zapewnienie
warunków poprawnego wykonywania przez organy
Gminy zadań, o ile nie zostały przekazane do prowadzenia innym gminnym jednostkom organizacyjnym.
2) Urząd realizuje zadania:
1) własne gminy, określone w ustawach;
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2) zlecone ustawami z zakresu administracji rzą-

dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu pracy.

3) Urząd może wykonywać również zadania z zakresu
administracji rządowej oraz z zakresu właściwości
powiatu i województwa na podstawie porozumień
zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej lub z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 12. Organizację i porządek w procesie pracy oraz
prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa
Regulamin pracy Urzędu ustalony przez Wójta.

dowej.

§ 6. Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych
przez Urząd zawiera Regulamin organizacyjny Urzędu
ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.
§ 7. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie określa rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319. z późn. zm.).
Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ
§ 8.
1) Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2) Tryb i zasady wyboru Wójta oraz nawiązywania z nim
stosunku pracy normują odpowiednie przepisy prawa.
§ 9.
1) Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego
kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki
pracy i sprawne jego funkcjonowanie
2) Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację
zadań Gminy określonych ustawami i w tym celu organizuje i kieruje bieżącą działalnością Urzędu.
3) W realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, pomocy
Wójtowi udzielają Skarbnik i Sekretarz Gminy oraz
kierownicy zespołów Urzędu.
4) Wójt może upoważnić Sekretarza Gminy, kierowników zespołów i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
z zakresu administracji publicznej.
§ 10. Strukturę organizacyjną Urzędu oraz szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególne komórki
organizacyjne ustala Wójt w Regulaminie organizacyjnym Urzędu
§ 11.
1) Urząd jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim
pracowników
2) Pracowników w Urzędzie zatrudnia i zwalnia Wójt.
Wójt dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa
pracy za Urząd, który jest pracodawcą samorządowym
dla zatrudnionych w nim pracowników.
3) Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą3121

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 13.
1) Urząd jest jednostką budżetową sektora finansów
publicznych, zaliczoną do podsektora samorządowego. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu gminy.
2) Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny
plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3) Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
4) Nadzór nad działalnością finansową Urzędu sprawuje
Skarbnik Gminy.
§ 14. Urząd posiada rachunek bankowy i prowadzi
księgowość na zasadach określonych w ustawie
o rachunkowości.
§ 15. Urząd zawiera umowy na usługi, dostawy lub
roboty budowlane z zachowaniem zasad określonych
w przepisach o zamówieniach publicznych.
§ 16.
1) Gospodarowanie środkami publicznymi przez Urząd
jest jawne.
2) Wójt podaje do publicznej wiadomości, między innymi poprzez zamieszczanie w Biuletynie Informacji
Publicznej, informacje i sprawozdania dotyczące finansów i działalności Urzędu, w zakresie określonym
w ustawie o finansach publicznych.
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. Każda zmiana niniejszego Statutu może zostać
wprowadzona jedynie w drodze uchwały Rady Gminy.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy
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UCHWAŁA NR LII/322/2010
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1,
oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 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 Statucie Gminy Łabowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/38/03 Rady Gminy Łabowa
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Łabowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 98,
poz. 1323 z późn. zm.) zmienionego Uchwałą
Nr XXXV/225/05 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabowa,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,”;
2) § 19 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, - na wniosek wójta”;
3) § 19 ust. 2 pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu
określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności
wyłącznie za zgodą rady gminy,”
4) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Stosunek pracy z pracownikami samorządowymi nawiązywany jest:

b) skarbnikiem Gminy,
3) na podstawie umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi.”.
5) § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1) Najpóźniej do 15 listopada Wójt przedstawia
Radzie projekt budżetu na kolejny rok wraz
z objaśnieniami przesyłając jednocześnie projekt do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.”.
6) § 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„3) Do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie
później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą
gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony
Radzie Gminy.
7) § 59 otrzymuje brzmienie :
„1) W terminie do dnia 31 marca każdego roku
Wójt przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2) W terminie do 31 maja każdego roku Wójt
przedkłada Radzie sprawozdanie finansowe.
3) Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej i informacją o stanie mienia komunalnego rozpatruje komisja rewizyjna i występuje do Rady
z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta.
4) Rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdania
najpóźniej do 30 czerwca każdego roku oraz podejmuje
uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

1) na podstawie wyboru - z Wójtem,

Przewodniczący Rady
Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy

2) na podstawie powołania:
a) zastępcą Wójta,
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UCHWAŁA NR LII/323/2010
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) art. 11 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) w związku z art. 265 usta-
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wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łabowej stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr IX/75/07 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 maja 2007 r.
wprowadza się następująca zmianę: 1) § 18 otrzymuje
brzmienie:
„ § 18. Kierownik Biblioteki przedstawiają Wójtowi Gminy w terminie do dnia:

Poz. 3123,3124

2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż
w planie finansowym.”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łabowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) 31 lipca roku budżetowego - informację
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za
pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan
należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;

Przewodniczący Rady
Gminy Łabowa:
mgr Jan Oleksy
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UCHWAŁA NR 297/XXXVIII/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łososina Dolna oraz jej jednostkom podległym oraz
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
a także wskazania organu do tego uprawnionego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.
zm.) oraz art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240) i art. 4 ust. 1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U z 2010r ,
Nr 17 poz. 95/ ,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania
terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej
„należnościami”, do których nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa przypadających Gminie Łososina Dolna oraz jej
jednostkom podległym, a także określa organy i osoby
do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach– oznacza to należność główną oraz
należności uboczne, tj. odsetki ustawowe i koszty dochodzenia tych należności (koszty sądowe, egzekucyjne i inne), wynikające w szczególności z dokumentu
księgowego (faktury, rachunku, noty księgowej),
umowy lub porozumienia, którego dotyczy,
2) jednostkach podległych– należy przez to rozumieć
Gminne Jednostki Organizacyjne,
3) dłużniku– należy przez to rozumieć osobę fizyczną,
osobę prawną lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
4) uldze– oznacza to umorzenie w całości lub w części,
odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności,

5) przedsiębiorcy– rozumie się przez to przedsiębiorcę
w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r.
Nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami),
6) organie uprawnionym– oznacza to organ wymieniony w § 5 uchwały,
7) kompletnym wniosku– oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy,
8) względach społecznych– oznacza to przypadki losowe np. długotrwałe leczenie na wskutek choroby lub
wypadku, utrata lub uszkodzenie mienia, pożar, zalanie itp.
§ 3. 1. Wójt Gminy Łososina Dolna, na pisemny
wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności
możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym
interesem publicznym jednostki, może:
1) odroczyć termin spłaty całości lub części należności,
2) rozłożyć płatność całości lub części należności na
raty,
3) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami za zwłokę,
4) umorzyć w całości lub w części zaległe należności lub
odsetki za zwłokę.
2. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością
odsetek za opóźnienie.
3. Wniosek o umorzenie należności powinien być
należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności
należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie
wyjaśniające.
4. Złożenie wniosku o umorzenie należności nie
skutkuje cofnięciem pozwu w przypadku toczącego się
postępowania sądowego.
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5. Od należności, której termin spłaty odroczono
lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę
za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli
lub zawarcia porozumienia do upływu terminu spłaty.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę
obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez
spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego
wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.
7. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie
odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są
w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg
naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia
złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi odmowy udzielenia ulgi lub zawarcia – ugody porozumienia
lub dokonania innej czynności zwalniającej z długu.
8. Okres odroczenia terminu płatności nie może
być dłuższy niż 6 miesięcy.
9. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie
może być dłuższy niż 30 miesięcy.
§ 4. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu
w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
6) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
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§ 5. Do umorzenia należności uprawniony jest:

1) Wójt Gminy Łososina Dolna - jeżeli wartość należności nie przekracza kwotę 5 000 zł,
2) Wójt Gminy Łososina Dolna po uzyskaniu pozytywnej
opinii właściwej Komisji Rady Gminy – jeżeli kwota
należności przekracza 5 000 zł.
§ 6. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu jej spłaty lub rozłożenie płatności na raty następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa
cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa,
porozumienie).
2. Umorzenie należności, a także udzielanie ulg
w ich spłacaniu następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia,
3) w sytuacjach przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt.6
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
3. Wójt Gminy Łososina Dolna w drodze jednostronnego oświadczenia woli może zdecydować
o niedochodzeniu należności, która wraz z odsetkami
nie przekracza dwukrotności wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
§ 7. Wójt Gminy Łososina Dolna w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia Radzie
Gminy w Łososinie Dolnej informację o udzielonych
ulgach.
§ 8. Do udzielania ulg będących pomocą publiczną
w odniesieniu do dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Ulga może być
udzielona na wniosek dłużnika.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr 241/XXXVI/06 Rady
Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 czerwca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Łososina Dolna lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu do tego uprawnionego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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UCHWAŁA NR 306/XXXIX/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie : zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h , art. 40
ust. 2 pkt.2, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220 ,Nr 62
poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17
poz. 128 i Nr 146 poz. 1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, Z 2009r, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40
poz. 230/ art. 11 ust. 1-3 w związku z art. 8 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
/ Dz. U Nr 85 poz. 539, zm : z 1998r Nr 106 poz. 668,
z 201r Nr 129 poz. 1440, z 2002r Nr 113 poz. 984, z 2004r
Nr 238 poz. 2390 i z 2006r Nr 220 poz. 1600/ art. 2 ,
art. 9 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej / Dz. U z 2001r Nr 13 poz. 123, zm : z 2002r
Nr 41 poz. 364, z 2003r Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568,
Nr 213 poz, 2081 , z 2004r Nr 11 poz. 96, Nr 261
poz. 2598, z 2005r Nr 131 poz. 1091 i Nr 132 poz. 1111,
z 2006r Nr 227 poz. 1658 i z 2009r Nr 62 poz. 504/ /
i art. 4 ust. 1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000
roku
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U z 2010r ,
Nr 17 poz. 95/
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łososinie Dolnejnadanego uchwałą Nr 231/XXXV/06
Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 maja 2006
roku / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 458/06
poz. 2824/wprowadza się następujące zmiany:

ków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy
zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest
plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
4. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.
5. Kierownik Biblioteki, opracowuje projekt planu
finansowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania od
Wójta Gminy informacji niezbędnej do opracowania
projektu planu finansowego, nie później jednak niż do
dnia 22 grudnia.
6. Kierownik Biblioteki dostosowuje projekt planu
do uchwały budżetowej po otrzymaniu od Wójta Gminy
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Biblioteki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
7. Kierownik Biblioteki może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie
finansowym Biblioteki .
8.
Kierownik Biblioteki przedstawia Wójtowi
Gminy w terminie do dnia:
1)

31 lipca roku budżetowego - informację
o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki
za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności
stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
2)
28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, w szczegółowości nie mniejszej
niż w planie finansowym."

1) w § 1 pkt. 4 i 5otrzymuje brzmienie :
"4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi
zmianami/,
5) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
/ Dz. U z 2009r Nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami/"
2) § 16otrzymuje brzmienie :

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

"§ 16. 1.
Biblioteka gospodaruje samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środ-

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.
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UCHWAŁA NR 307/XXXIX/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h , art. 40
ust. 2 pkt.2, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220 ,Nr 62
poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17
poz. 128 i Nr 146 poz. 1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40
poz. 230/ i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej / Dz. U z 2009r Nr 175 poz. 1362
zm : Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706 i Nr 221
poz. 1738 i z 2010r Nr 40 poz. 229/, oraz w związku
z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz.1241, zm : Nr 219/09 poz. 1706
i z 2010r Nr 96 poz.620 i Nr 108 poz.685/ i art. 4 ust. 1
i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych / Dz. U z 2010r , Nr 17 poz. 95/
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:
§ 1. WStatucie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łososinie Dolnejnadanego uchwałą Nr 235/XXXV/06
Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 maja
2006 roku / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 458
poz. 2826, zm : Nr 719/07 poz. 4733 i Nr 756 /08
poz. 5339/wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt. 2, 4, 5, 9,10 i 11otrzymuje brzmienie :
"2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U z 2009r Nr 175 poz. 1362, z późniejszymi zmianami/,
4) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / Dz. U z 2009r
Nr 1 poz. 7 , z późniejszymi zmianami/,
5) ustawy z dnia 26 października1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
/ Dz. U z 2007r Nr 70 poz. 473, z późniejszymi zmianami/,
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi
zmianami/,
10) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U z 2009r Nr 152 poz. 1223, z późniejszymi
zmianami/,
11) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U Nr 223 poz. 1458
z późniejszymi zmianami/"
2) w § 11 pkt. 2, 3, 7 i 8otrzymują brzmienie:
"2) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / Dz. U z 2009r Nr 1
poz. 7 , z późniejszymi zmianami/,
3) ustawy z dnia 26 października1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U
z 2007r Nr 70 poz. 473, z późniejszymi zmianami/,
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7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami/,
8) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /
Dz. U z 2009r Nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami/"
3) § 12 otrzymuje brzmienie:
"§ 12. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
plan finansowy obejmujący dochody i wydatki .
3. Kierownik Ośrodka, opracowuje projekt planu finansowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wójta
Gminy informacji niezbędnej do opracowania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.
4. Kierownik Ośrodka dostosowuje projekt planu
do uchwały budżetowej po otrzymaniu od Wójta Gminy
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Ośrodka oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
5. Kierownik Ośrodka może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie
finansowym Ośrodka.
6. Kierownik Ośrodka przedstawia Wójtowi Gminy w terminie do dnia:
1) 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu
wykonania planu finansowego Ośrodka za pierwsze
półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie
finansowym"
§ 2. W Statucie Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej nadanego uchwałą
Nr 235/XXXV/06 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia
26 maja 2006 roku / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 458
poz. 2826, zm : Nr 719/07 poz. 4733 i Nr 756 /08 poz. 5339/
wprowadza się następujące zmiany:
1) w §10a ust. 1 otrzymuje brzmienie :
"1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
Ośrodka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych / Dz. U Nr 157
poz. 1240, z późniejszymi zmianami/ i ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U z 2009r
Nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami/"
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431

– 27643 –

Poz. 3127,3128
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UCHWAŁA NR 308/XXXIX/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40
ust. 2 pkt.2, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220 ,Nr 62
poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17
poz. 128 i Nr 146 poz. 1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, Z 2009r, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40
poz. 230 /oraz w związku z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz.1241, zm :
Nr 219/09 poz. 1706 i z 2010r Nr 96 poz.620 i Nr 108
poz.685/ i art. 4 ust. 1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U z 2010r ,
Nr 17 poz. 95/,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:
§ 1. WStatucie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnejnadanego uchwałą Nr 247/XXXVII/06 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 28 lipca 2006 roku / Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 598/06 poz. 3724, zm : Nr 523/09
poz. 3919/wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt. 3 i 4otrzymuje brzmienie :
"3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi
zmianami/,
4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
/ Dz. U z 2009r Nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami/"
2) § 13otrzymuje brzmienie :

2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest
plan finansowy obejmujący dochody i wydatki .
3. Skarbnik Gminy, opracowuje projekt planu finansowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania od
Wójta Gminy informacji niezbędnej do opracowania
projektu planu finansowego, nie później jednak niż do
dnia 22 grudnia.
4. Skarbnik Gminy dostosowuje projekt planu do
uchwały budżetowej po otrzymaniu od Wójta Gminy
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Urzędu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
5. Kierownik Urzędu może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie
finansowym Urzędu.
6. Skarbnik Gminy przedstawia Wójtowi Gminy
w terminie do dnia:
1) 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu
wykonania planu finansowego Urzędu za pierwsze
półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Urzędu, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie
finansowym"
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

"§ 13. 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
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UCHWAŁA NR 309/XXXIX/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h , art. 40
ust. 2 pkt. 1 , art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220 ,Nr 62
poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17
poz. 128 i Nr 146 poz. 1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180

poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40
poz. 230/ art.2 , art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U z 1997r
Nr 9 poz. 43, zm : Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770,
z 1998r Nr 106 poz. 668, z 2002r Nr 113 poz. 984, z 2003r
Nr 96 poz. 874 i Nr 199 poz. 1937, z 2008r Nr 223
poz. 1458 , z 2009r Nr 19 poz. 100 i 101 i Nr 157 poz. /
art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) / Dz. U

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431

– 27644 –

z 2005r Nr 236 poz. 2008, z 2006r Nr 144 poz. 1042,
z 2005r Nr 180 poz. 1495 , z 2008r Nr 223 poz. 1464,
z 2009r Nr 18 poz. 97 , Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753
i Nr 215 poz. 1664 i z 2010r Nr 47 poz. 278/ i art. 4 ust. 1
i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych / Dz. U z 2010r , Nr 17 poz. 95/
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Komunalnego Zakładu
Budżetowego w Łososinie Dolnej uchwalonego uchwałą
Nr 138/XVIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia
3 lipca 2008 roku / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 568/08 poz. 3727 /
wprowadza się następujące zmiany:
1) w §4 pkt. 2, 9, 11 i 12 otrzymuje brzmienie :
"2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/,
9) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Środowiska / Dz. U z 2008r Nr 25 poz. 150 z późn.
zmianami/,
11) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz U z 2009r Nr 152 poz. 1223, z późn. zmianami/,
12) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U Nr 223 poz. 1458, z późn.
zmianami/"
2) Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:
Rozdział 6
Gospodarka Finansowa Zakładu
§ 9. 1. Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym
dotacje z budżetu Gminy, koszty i inne obciążenia, stan
środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na
początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem
Gminy.
3. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy:
1) dotacje przedmiotowe,
2) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane
z udziałem środków:
-- pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
-- pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2,
3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji.
4. W zakresie określonym w odrębnych ustawach
Zakład może otrzymywać dotację podmiotową.
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Poz. 3128

5. Dotacje dla Zakładu, z wyłączeniem dotacji,
o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nie mogą przekroczyć
50 % kosztów jego działalności.
§ 10. Zakład wpłaca do budżetu Gminy nadwyżkę
środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że Rada Gminy postanowi inaczej.
§ 11. 1. Kierownik Zakładu, opracowuje projekt
planu finansowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wójta Gminy informacji niezbędnej do opracowania projektu planu finansowego, nie później jednak
niż do dnia 22 grudnia.
2. Kierownik Zakładu dostosowuje projekt planu
do uchwały budżetowej po otrzymaniu od Wójta Gminy
informacji
o ostatecznych
kwotach
dochodów
i wydatków Ośrodka oraz wysokości dotacji i wpłat do
budżetu.
§ 12. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów,
pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat
do budżetu Gminy ani zwiększenia dotacji z budżetu
Gminy.
§ 13. Kierownik Zakładu przedstawia Wójtowi Gminy w terminie do dnia:
1) 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu
wykonania planu finansowego Zakładu za pierwsze
półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zakładu, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie
finansowym.
§ 14. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy
i prowadzi we własnym zakresie księgowość.
§ 15. Zakład prowadzi gospodarkę finansową
i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 16. O wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Gminy postanawia
Rada Gminy w Łososinie Dolnej uwzględniając sporządzone kalkulacje przez Zakład."
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431

– 27645 –

Poz. 3129
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UCHWAŁA NR 310/XXXIV/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h , art. 40
ust. 2 pkt.2, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220 ,Nr 62
poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17
poz. 128 i Nr 146 poz. 1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, Z 2009r, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40
poz. 230/ art. 2 , art. 9 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U z 2001r Nr 13
poz. 123, zm : z 2002r Nr 41 poz. 364, z 2003r Nr 96
poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz, 2081 , z 2004r
Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005r Nr 131 poz. 1091
i Nr 132 poz. 1111, z 2006r Nr 227 poz. 1658 i z 2009r
Nr 62 poz. 504/ oraz w związku z art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz.1241,
zm : Nr 219/09 poz. 1706 i z 2010r Nr96 poz.620 i Nr 108
poz.685/ i art. 4 ust. 1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U z 2010r ,
Nr 17 poz. 95/
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Ogniska Artystycznego w Zakresie
Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej nadanego
uchwałą Nr 184/XXVIII/05 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 sierpnia 2005 roku / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 592/95 poz. 4078 , zm : Nr 358/06 poz. 2825/
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt. 1 i 2otrzymuje brzmienie:
"1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi
zmianami/,
2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
/ Dz. U z 2009r Nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami/"
2) § 12otrzymuje brzmienie:
"§ 12. 1. Ognisko gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samo3129

dzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Ognisko może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ogniska jest
plan działalności Ogniska, zatwierdzony przez Wójta
Gminy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
4. Plan działalności Ogniska zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.
5. Kierownik Ogniska, opracowuje projekt planu
finansowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania od
Wójta Gminy informacji niezbędnej do opracowania
projektu planu finansowego, nie później jednak niż do
dnia 22 grudnia.
6. Kierownik Ogniska dostosowuje projekt planu
do uchwały budżetowej po otrzymaniu od Wójta Gminy
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Ogniska oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
7. Kierownik Ogniska może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie
finansowym Ogniska .
8. Kierownik Ogniska przedstawia Wójtowi Gminy w terminie do dnia:
1) 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu
wykonania planu finansowego Ogniska za pierwsze
półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Ogniska, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie
finansowym"
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431
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UCHWAŁA NR XLIII/622/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna1. Przedszkola:
1) Przedszkole w Muszynie wchodzące w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie, ul. Piłsudskiego,
2) Przedszkole w Powroźniku wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku,
3) Przedszkole w Żegiestowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie,
4) Przedszkole w Złockiem wchodzące w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem,
5) Przedszkole w Szczawniku wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem,
2. Oddziały przedszkolne:
1) Oddział przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej
w Leluchowie wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Muszynie,
2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Jana Pawła II w Muszynie, ul. Kościuszki,

3) Oddział Przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej
w Wojkowej wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Powroźniku,
4) Oddział Przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej
w Miliku wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Złockiem,
5) Oddział przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej
w Andrzejówce wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Złockiem,
6) Oddział Przedszkolny w Filialnej Szkole Podstawowej
w Jastrzębiku wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Złockiem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/91/99 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 czerwca
1999 r. w sprawie struktury organizacyjnej przedszkoli
samorządowych w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej
Muszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski
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UCHWAŁA NR XLIV/634//2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 24 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/622/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIII/622/2010 Rady Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych § 4 otrzymuje brzmienie:
3131

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431
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UCHWAŁA NR LXVII/678/2010
RADY MIASTA NOWY SĄCZ
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r.,
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Nowego Sącza pod nazwą „Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości”, nadania jej statutu oraz zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu
(Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2003 r., Nr 11, poz. 178 z późn.zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 18
ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje:
§ 1. 1.
W załączniku Nr 1 do Uchwały
Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
8 października 2002r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej Miasta Nowego Sącza pod nazwą „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości”, nadania jej statutu oraz zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza miasta na
prawach powiatu - wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 rozdziału I otrzymuje brzmienie:
„Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką budżetową
Miasta Nowego Sącza i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca
2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną
(Dz. U. z 2006 r., Nr 116 poz. 783 z późniejszymi zmianami)”.
2) § 6 rozdziału III otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem działania jednostki jest świadczenie
usług mających na celu przeciwdziałanie skutkom bezrobocia poprzez wspieranie powstawania i rozwoju,
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez:
1) Wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju lokalnego rynku pracy,
2) Pomoc doradcza przy podejmowaniu działalności
gospodarczej przez osoby bezrobotne i niepełnosprawne,
3) Promocję miasta i regionu w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej,
4) Wynajem mikro, małym i średnim firmom odpowiedniej do ich potrzeb powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą,

5) Zapewnienie bezpłatnej pomocy księgowej i prawnej
( na zasadach, w zakresie i w dziedzinach ustalonych
przez Dyrektora) od chwili powstania i ulokowania się
firmy w siedzibie Inkubatora, w czasie jej rozwoju do
momentu uzyskania przez nią samodzielności, jednak
nie dłużej niż przez 3 lata,
6) Współpraca z organizacjami pracodawców z terenu
całej Polski,
7) Udział w targach i wystawach gospodarczych,
8) Pomoc w założeniu własnej firmy dla absolwentów
szkół wyższych oraz szkół średnich i zawodowych
z terenu miasta, chcących prowadzić swoją działalność w Inkubatorze,
9) Promocję przedsiębiorczości i samo zatrudnienia,
10) Promocję Inkubatora i firm w nim działających przez
Internet,
11) Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych z funduszu na aktywne formy zwalczania bezrobocia,
12) Pomoc doradcza i informacyjna dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw (na zasadach, w zakresie
i dziedzinach ustalonych przez Dyrektora),
13) Realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych
źródeł”.
2. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Jednostki
Budżetowej „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości” w Nowym Sączu, uwzględniający zmiany wprowadzone w ust.1 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Pozostała treść Uchwały nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/678/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W NOWYM SĄCZU
(tekst jednolity)
Rozdział I
Podstawa prawna działania
§ 1. Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką budżetową Miasta Nowego Sącza i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z późniejszymi
zmianami),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240
z późniejszymi zmianami),
3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca
2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną
(Dz. U. z 2006 r., Nr 116 poz. 783 z późniejszymi zmianami).
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§ 2. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
zwany dalej Inkubatorem ma swoją siedzibę w Nowym
Sączu.
§ 3. Inkubator jest jednostką organizacyjną Miasta
Nowego Sącza prowadzona w formie organizacyjnoprawnej jednostki budżetowej.
§ 4. Inkubator pokryje swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadzi na
wyodrębniony rachunek budżetu Miasta.
§ 5. Inkubator jako jednostka organizacyjna Miasta
Nowego Sącza podlega organom Miasta w zakresie
wynikającym z ustawowo określonych kompetencji tych
organów.
Rozdział III
Przedmiot i zakres działania
§ 6. Przedmiotem działania jednostki jest świadczenie usług mających na celu przeciwdziałanie skutkom
bezrobocia poprzez wspieranie powstawania i rozwoju,
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez:
1) Wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju lokalnego rynku pracy,
2) Pomoc doradcza przy podejmowaniu działalności
gospodarczej przez osoby bezrobotne i niepełnosprawne,
3) Promocję miasta i regionu w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej,
4) Wynajem mikro, małym i średnim firmom odpowiedniej do ich potrzeb powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą,
5) Zapewnienie bezpłatnej pomocy księgowej i prawnej
( na zasadach, w zakresie i w dziedzinach ustalonych

przez Dyrektora) od chwili powstania i ulokowania się
firmy w siedzibie Inkubatora, w czasie jej rozwoju do
momentu uzyskania przez nią samodzielności, jednak
nie dłużej niż przez 3 lata,
6) Współpraca z organizacjami pracodawców z terenu
całej Polski,
7) Udział w targach i wystawach gospodarczych,
8) Pomoc w założeniu własnej firmy dla absolwentów
szkół wyższych oraz szkół średnich i zawodowych
z terenu miasta, chcących prowadzić swoją działalność w Inkubatorze,
9) Promocję przedsiębiorczości i samo zatrudnienia,
10) Promocję Inkubatora i firm w nim działających przez
Internet,
11) Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych z funduszu na aktywne formy zwalczania bezrobocia,
12) Pomoc doradcza i informacyjna dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw (na zasadach, w zakresie
i dziedzinach ustalonych przez Dyrektora),
13) Realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych
źródeł.
§ 7. Rada Miasta może nałożyć na Inkubator obowiązek realizowania dodatkowych zadań, jeżeli jest to
niezbędne lub celowe dla pełniejszego zaspokajania
zbiorowych potrzeb społeczności Miasta Nowego Sącza
i Powiatu lub innych jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Nowego Sącza, zapewniając
na ich realizację środki finansowe.
Rozdział IV
Organizacja zakładu
§ 8. 1. Na czele Inkubatora stoi Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2. Dyrektor kieruje działalnością Inkubatora, jest
odpowiedzialny za całokształt działalności jednostki
osobiście, w tym również za całość gospodarki finansowej i wykonywanie określonych ustawą o finansach
publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy
głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.
4. Główny księgowy działa w ramach ustalonych
przez Dyrektora pełnomocnictw i upoważnień, kierując
zagadnieniami wynikającymi z zakresów czynności.
5. Pozostali pracownicy wykonują zadania wynikające z ich zakresu czynności.
§ 9. Do zakresu
w szczególności:

działania

Dyrektora

należy

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Inkubatora i kierowanie jego działalnością,

Dziennik Urzędowy
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2) ustalanie i zmiany struktury organizacyjnej Inkubatora
w drodze regulaminu z zastrzeżeniem § 10 pkt 2,
3) reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
4) organizowanie kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inkubatora,
sposób kontroli wewnętrznej określa ustalony przez
Dyrektora regulamin kontroli wewnętrznej,
5) pełnienie funkcji Kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do podległych pracowników.
§ 10. 1.
Regulamin organizacyjny Inkubatora
o jakim mowa w § 9 pkt 2 określa szczegółowo jego
strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych.
2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Prezydent
Miasta Nowego Sącza na wniosek Dyrektora jednostki.
Rozdział V
Gospodarka finansowa
§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej Inkubatora jest roczny plan finansowy.
2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem
miasta prowadzi właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego.
§ 12. Jednostka posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 13. Odrębne przepisy określają zasady:
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3) ustalania cen i opłat,
4) stosowania układów zbiorowych pracy.
Rozdział VI
Prawa i obowiązki pracowników
§ 14. Prawa i obowiązki pracowników regulują
przepisy prawa pracy.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 15. Mienie zakładu jest mieniem komunalnym,
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póz.
zmian.).
§ 16. 1. Dyrektor Inkubatora ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
2. Nadzór nad działalnością statutową zakładu
sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.
§ 17. Zmiany w statucie uchwala Rada Miasta.
§ 18. Kontrolę wewnętrzną jednostki sprawuje
główny księgowy zaś w pozostałym zakresie Dyrektor.
§ 19. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej
i statystycznej;
2) finansowania i rozliczeń z budżetem Miasta,

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
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UCHWAŁA NR LXVII/683/2010
RADY MIASTA NOWY SĄCZ
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.
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.) oraz
art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego
Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/683/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza.

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:1. Pojazdów:

przedsiębiorcy, na pojemnikach, kontenerach winien
być również oznaczony rodzaj gromadzonego odpadu.

1) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwane dalej pojazdami, winny posiadać aktualne badania techniczne,
potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.),
2) przedsiębiorca winien dysponować lub posiadać
pojazdy do odbierania odpadów zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej w tym:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych,
b) odpadów selektywnie zebranych przez właścicieli
nieruchomości, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów roślinnych, papieru,
tworzyw sztucznych, metali i opakowań szklanych,
odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów niebezpiecznych,
3) pojazdy winny być dostosowane do pojemników do
zbiórki odpadów i winny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych,
4) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny
i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy i logo
firmy, oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,
5) pojazdy winny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów, w przypadku
ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności
odbioru odpadów,
6) liczba i stan techniczny pojazdów muszą zapewnić
ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług.

3. Worków do selektywnej zbiórki odpadów:
W zabudowie jednorodzinnej oraz w przypadku braku
możliwości ustawienia pojemników, przedsiębiorca
może stosować do zbiórki odpadów worki plastikowe
o pojemności od 60 do 120 litrów. Worki winny być
oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy i logo firmy oraz adresu i numeru
telefonu przedsiębiorcy, worki winny być również oznaczone rodzajem gromadzonego odpadu.

2. Pojemników i kontenerów:
1) pojemniki i kontenery oferowane przez przedsiębiorcę
właścicielowi nieruchomości, z którym zawarł umowę
na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie), winny spełniać następujące wymagania:
a) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi
podczas ich opróżniania i dla osób zbierających
odpady oraz powinny być dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów,
b) spełniać wymagania obowiązujących Polskich
Norm lub posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta, zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(t. j.: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.),
2) pojemniki i kontenery powinny być oznakowane
w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na
nich nazwy i logo firmy oraz adresu i numeru telefonu

4. Bazy transportowej:
1) przedsiębiorca winien posiadać odpowiednią bazę
transportową, na terenie której będą garażowane
środki transportu i przechowywane pojemniki, zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie
pojazdów po zakończeniu pracy,
2) przedsiębiorca winien posiadać bazę transportową
z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami
do parkowania pojazdów, z wyznaczonymi miejscami
do magazynowania pojemników i kontenerów, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne oraz spełniającą przepisy ustawy
prawa budowlanego.
§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych
i porządkowych:1. pojazdy stosowane do odbierania
odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz
i wewnątrz oraz odkażane, nie rzadziej niż raz
w tygodniu,
2. przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić
działalność
odbierania
odpadów
komunalnych
w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia
mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
3. przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący zapylenia,
nadmiernego hałasu, a także nie powodujący uszkodzeń
infrastruktury technicznej,
4. przedsiębiorca powinien myć i odkażać pojemniki nie rzadziej niż raz na kwartał,
5. po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych przedsiębiorca ma obowiązek uporządkowania
miejsca, gdzie znajdują się pojemniki (kontenery) oraz
terenu, na którym wykonywana była czynność odbioru
odpadów komunalnych,
6. przewożone w otwartej skrzyni ładunkowej, selektywnie odebrane odpady komunalne, muszą być
zabezpieczone siatką lub plandeką przed rozwiewaniem
i rozpylaniem.
§ 3. Wymagania w zakresie
i unieszkodliwiania odpadów:

miejsc

odzysku
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1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów wskazanych w aktualnie
obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Dla Miasta Nowego Sącza jako
miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów przewidziane jest Składowisko Odpadów Komunalnych
w Nowym Sączu - Zabełcze przy ul. Tarnowskiej 120
(odzysk lub unieszkodliwianie w miejscu powstawania
odpadów, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U.
z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.)).

szej dostępnej techniki lub technologii, zgodnie
z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39
poz. 251 ze zm.)).

2. W przypadku niewystarczającej mocy przerobowej instalacji lub pojemności wskazanego składowiska, dopuszczalny jest odzysk lub unieszkodliwianie
zmieszanych odpadów komunalnych w instalacjach
zlokalizowanych w sąsiadujących zakładach zagospodarowania odpadów (przekazywanie odpadów do najbliżej
położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu, z uwzględnieniem najlep-

3. aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w zakresie miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane.

§ 4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z:1. aktualnie obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta
Nowego Sącza;
2. aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego
Sącza;

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVII/683/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:1. Pojazdów:

być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna
być odkażana po dokonaniu opróżnienia zbiornika:

1) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zwane dalej pojazdami winny posiadać aktualne badania
techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz.908 ze zm.),
2) pojazdy winny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
3) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny
i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy i logo
firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po
zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po dokonaniu opróżnienia zbiornika,
2) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący:
a) zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców,
b) zanieczyszczenia tras wywozu,
c) uszkodzeń infrastruktury technicznej,
d) nadmiernego hałasu,
3) świadczenie usług winno odbywać się w sposób
zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze
zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Bazy transportowej:
1) przedsiębiorca winien dysponować odpowiednią
bazę transportową, zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
2) przedsiębiorca winien posiadać bazę transportową
z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami do
parkowania pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem
osób postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa
i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne oraz spełniającą przepisy ustawy prawa budowlanego.

§ 3. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych
i porządkowych:1. pojazdy do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny

Przewodniczący Rady
Artur Czernecki

§ 4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie
z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza.
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UCHWAŁA NR LXVII/684/2010
RADY MIASTA NOWY SĄCZ
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: nadania statutu Zespołowi Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )
i art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami ) w związku z art. 105
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 ze zmianami ), na wniosek Prezydenta
Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Zespołowi Scentralizowanej
Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca
2010 roku.
Wiceprzewodniczący Rady
Stefan Chomoncik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/684/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Statut Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zespół Scentralizowanej Obsługi FinansowoKsięgowej w Nowym Sączu, zwany dalej "Zespołem"
jest jednostką organizacyjną Miasta Nowego Sącza
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§ 2. 1. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo
- Księgowej w Nowym Sączu, został utworzony na mocy
Zarządzenia Wojewody Nowosądeckiego z dnia 4 marca
1977 r. i działa na podstawie:
1) art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70,
poz. 335 z późniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi
zmianami.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami),
5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami),
6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi
zmianami),
8) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samo-

rządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398
z późniejszymi zmianami),
9) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia
1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo –
pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy (Dz. U.
z 1992 r. Nr 100, poz. 502 z późniejszymi zmianami),
10) wewnętrznych regulaminów Zespołu,
11) niniejszego Statutu.
2. Zespół nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. 1. Terenem działalności Zespołu jest Miasto
Nowy Sącz oraz inne gminy, z terenu których pracodawcy jednostek oświatowych zawarli z Zespołem stosowne umowy.
2. Siedzibą Zespołu jest Miasto Nowy Sącz.
3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje
Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Edukacji.
Rozdział 2
Cel i przedmiot działania
§ 4. Celem działania Zespołu jest wykonywanie
w imieniu Miasta zadań polegających na:1. Prowadzeniu kompleksowej obsługi finansowo - księgowej nauczycieli, pracowników administracji oraz emerytów
i rencistów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzących wspólną działalność socjalną w zakresie
pożyczek mieszkaniowych.
2. Świadczeniu pomocy Międzyzakładowej Kasie
Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty.
§ 5. 1. Do podstawowych zadań Zespołu należy:
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1) opracowywanie planu i realizacja budżetu Zespołu,
2) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej:
-- wydatków budżetowych,
-- dochodów budżetowych,
-- funduszu świadczeń socjalnych,
3) obsługa finansowo – księgowa Zespołu,
4) opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczych (rzeczowych, finansowych, osobowych itp.),
5) sprawozdawczość finansowa i statystyczna do Głównego Urzędu Statystycznego,
6) zapewnienie warunków socjalno - bytowych pracownikom Zespołu,
7) prowadzenie składnicy materiałów archiwalnych
Zespołu,
8) sporządzanie okresowych, rocznych bilansów i sprawozdań finansowych,
9) obsługa finansowo - księgowa środków funduszu
świadczeń socjalnych,
10) zarządzanie środkami scentralizowanego funduszu
mieszkaniowego wydzielonymi z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych nauczycieli oraz innych pracowników, emerytów i rencistów - byłych pracowników jednostek oświatowych Miasta Nowego Sącza
i gmin spoza miasta Nowego Sącza, z terenu których
pracodawcy jednostek oświatowych zawarli z Zespołem stosowne umowy,
11) prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo
– Pożyczkowej Pracowników Oświaty, której członkami są pracownicy, emeryci i renciści jednostek oświatowych Miasta Nowego Sącza i gmin spoza miasta
Nowego Sącza, z terenu których pracodawcy jednostek oświatowych zawarli z Zespołem stosowne
umowy,
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział 3
Organizacja jednostki
§ 6. 1. W Zespole funkcjonują następując komórki
organizacyjne:
1) komórka ds. obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników oświaty
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu
działania Zespołu,
2) komórka ds. obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty.
2. W Zespole tworzy się następujące stanowiska
kierownicze:
1) kierownik jednostki,
2) główny księgowy.
3. Działalnością Zespołu kieruje Kierownik jednostki, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
4. Kierownik działa na podstawie upoważnień
udzielonych przez Prezydenta Miasta.
5. Kierownika powołuje Prezydent Miasta i nawiązuje z nim stosunek pracy.
6. Kierownik wykonuje zadania Zespołu przy pomocy Głównego Księgowego Zespołu oraz pozostałych
pracowników Zespołu, zatrudnionych na stanowiskach
w liczbie określonej w Regulaminie Organizacyjnym
Zespołu.

Poz. 3134

7. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa Kierownik
w porozumieniu
z głównym
księgowym
w przydziałach czynności dla pracowników.
8. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Zespołu oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Zespole.
9. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.
§ 7. Strukturę organizacyjną oraz zasady działania
pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy
określa regulamin organizacyjny Zespołu.
Rozdział 4
Majątek i finanse
§ 8. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
2. Działalność finansową Zespołu regulują przepisy obowiązujące samorządowe jednostki budżetowe.
§ 9. Zespół prowadzi rachunki bankowe:1. Budżetowy.
2. Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 10. 1. W Zespole funkcjonuje odrębny rachunek
bankowy dla Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, na którym gromadzone są środki stanowiące wkłady członków. Środkami tymi zarządzają osoby zgodnie ze Statutem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, oddelegowane przez Kierownika Zespołu Scentralizowanej
Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu.
2. Środki zgromadzone na rachunku bankowym
są własnością członków Kasy i ich gospodarowaniem
zajmuje się Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, który ponosi
pełną odpowiedzialność finansową i merytoryczną.
§ 11. 1. Organ tworzący jednostkę budżetową pod
nazwą Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej z chwilą uruchomienia wyposażył ją
w majątek w postaci środków trwałych i obrotowych.
2. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo –
Księgowej samodzielnie gospodaruje mieniem, kierując
się zasadą efektywności jego wykorzystania.
§ 12. 1. Podstawą działalności Zespołu jest roczny
plan finansowy.
2. Koszty obsługi członków Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz prowadzenia wspólnej działalności socjalnej
w części przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe pokrywają pracodawcy tych członków.
3. Zespół prowadzi rachunkowość oraz sporządza
sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
4. Procedury ustalania i zmiany planu finansowego określają odrębne przepisy.
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Rozdział 5
Postanowienia końcowe

2. Zespół używa przy znakowaniu spraw skrótu:
ZSOF - K.

§ 13. Zmiany statutu dokonywane są przez Radę
Miasta Nowego Sącza.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
statutem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

§ 14. 1. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu używa pieczęci –
stempla w brzmieniu obejmującym pełną nazwę oraz
adres jej siedziby, nr telefonu i NIP.

Wiceprzewodniczący Rady
Stefan Chomoncik

3134

3135
3135

UCHWAŁA NR LXVII/685/2010
RADY MIASTA NOWY SĄCZ
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego
Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza
uchwala co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lipca 2010 r. tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą „Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
w Nowym Sączu”, zwaną dalej „Rodzinnym Domem
Dziecka Nr 3”.

§ 2. Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 nadaje się
statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Stefan Chomoncik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/685/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

STATUT RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 3 W NOWYM SĄCZU UL. KILIŃSKIEGO 79
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu
działa na podstawie następujących aktów prawnych:1.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.);
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.);
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr. 175, poz. 1362 ze zm.);
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 ze zm.);
5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2007 r. w sprawie Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (Dz. U. Nr. 201, poz. 1455);
6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych
zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki
i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno - opiekuńczych ( Dz. U. Nr. 214, poz.1812 ze zm.).

§ 2. 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym, prowadzoną przez Miasto
Nowy Sącz. Jest całodobową placówką opiekuńczowychowawczą typu rodzinnego.
2. Rodzinny Dom Dziecka jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Miasta Nowego Sącza
i prowadzącą gospodarkę finansową według zasad
określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Siedzibą Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 jest
Miasto Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 79.
4. Nazwa jednostki brzmi „Rodzinny Dom Dziecka
Nr 3 w Nowym Sączu”.
II PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 3. 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu:
a) zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową
opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych
przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia;
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b) tworzy jedną wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
c) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
d) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu
rodzeństwu;
e) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie
opóźnień rozwojowych i szkolnych;
f) ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami
w porozumieniu
z sądem,
centrum
pomocy
i ośrodkiem adopcyjno - opiekuńczym.
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 współpracuje
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem
Adopcyjno - Opiekuńczym w celu sprawowania lepszej
opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem;
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 posiada 8 miejsc
statutowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
liczba miejsc może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
III GOSPODARKA FINANSOWA
§ 4. 1.
Działalność Rodzinnego Domu Dziecka
Nr 3 prowadzona jest na podstawie rocznego planu
finansowego opracowanego na podstawie uchwały
Budżetowej Rady Miasta i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2.
Księgowość prowadzona
o obowiązujące przepisy prawne.

jest

w oparciu

3. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym
Sączu.
IV ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Poz. 3135,3136

2. Dyrektor organizuje działalność Rodzinnego
Domu Dziecka, odpowiada za całość działalności
i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektora zatrudnia i odwołuje Prezydent Miasta Nowego Sącza po zaciągnięciu opinii Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
4. Prezydent Miasta Nowego Sącza jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora.
5.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje
wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Rodzinnego Domu Dziecka.
§ 6. Szczegółową organizację Rodzinnego Domu
Dziecka Nr 3, a także specyfikę i zakres sprawowanej
opieki określa Regulamin Organizacyjny opracowany
przez Dyrektora w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i zatwierdzony przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza.
V NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ
§ 7. 1. Nadzór nad działalnością Rodzinnego Domu
Dziecka sprawuje Prezydent Miasta przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki
i wychowania sprawuje Wojewoda Małopolski poprzez
Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8. Zmian niniejszego statutu
w trybie właściwym dla jego nadania.

dokonuje

się

Wiceprzewodniczący Rady
Stefan Chomoncik

§ 5. 1. Działalnością Rodzinnego Domu dziecka kieruje Dyrektor.
3135
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UCHWAŁA NR LXVII/686/2010
RADY MIASTA NOWY SĄCZ
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego
Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza
uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały
Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowi-

skowych w Nowym Sączu, nadając mu brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Stefan Chomoncik
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/686/2010
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Statut Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
Rozdział 1
Przepisy wstępne

h) współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego, psychologiczno
- pedagogicznego.

§ 1. Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym
Sączu zwany dalej „Zespołem Świetlic” jest jednostką
organizacyjną Miasta Nowy Sącz, działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

3. Zespół Świetlic Środowiskowych realizując zadania statutowe prowadzi na terenie Miasta Nowego
Sącza świetlice i w miarę potrzeb organizacyjnych kluby
młodzieżowe.

§ 2. 1.
Siedziba Zespołu Świetlic mieści się
w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hugona Kołłątaja
13 w Nowym Sączu.

4. Szczegółowy zakres działania Zespołu Świetlic
oraz poszczególnych świetlic i klubów młodzieżowych
określa regulamin organizacyjny opracowany przez
Dyrektora, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

2. Terenem działania Zespołu Świetlic jest Miasto
Nowy Sącz.
§ 3. Zespół Świetlic działa na podstawie:1. Ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.);
3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego
Sącza, uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Nowego Sącza, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 ze zm.);
4. Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza, uchwalonego przez
Radę Miasta Nowego Sącza, zgodnie z art. 10 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.);
5. Niniejszego statutu i innych obowiązujących
przepisów prawa.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§ 4. 1. Zespół Świetlic realizuje zadania wynikające
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza.
2. Do zadań Zespołu Świetlic należy:
a) zapewnianie opieki nad wychowankami w godzinach pozalekcyjnych;
b) organizacja czasu wolnego;
c) pomoc w nauce, edukacja wyrównawcza;
d) rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań w ramach
zajęć tematycznych: plastycznych, muzycznych,
sportowych;
e) wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych;
f) kształtowanie postaw społecznych przez opiekę nad
młodszymi dziećmi, wspólne obchodzenie świąt,
zajęcia integracyjne w grupach;
g) organizowanie wycieczek krajoznawczo - turystycznych;

Rozdział 3
Organizacja Zespołu
§ 5. 1. Zespołem Świetlic kieruje Dyrektor, który
reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność
za jego organizację działania i funkcjonowanie.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta
Nowego Sącza.
3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego i pozostałych pracowników Zespołu Świetlic.
4. Dyrektor zatrudnia Głównego Księgowego oraz
pozostałych pracowników.
5.
Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy
w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole Świetlic.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa i mienie Zespołu Świetlic
§ 6. 1. Zespół Świetlic prowadzi działalność na
podstawie rocznego planu finansowego opracowanego
przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2. Zespół Świetlic posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Zespół Świetlic prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
4. Zespół Świetlic rozlicza się z wykonania planu
finansowego z budżetem Miasta.
5. Dyrektor w celu realizacji zadań statutowych
i ustawowych zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym
planie finansowym Zespołu Świetlic.
6. Zespół Świetlic gospodaruje mieniem komunalnym.
7. Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem ponosi Dyrektor Zespołu Świetlic.
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§ 8. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla
jego ustanowienia.

Wiceprzewodniczący Rady
Stefan Chomoncik

3136

3137
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UCHWAŁA NR XXXIX/371/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia
18 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.7 ust.2 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.
z 2004r. Nr 204. poz. 2086) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarządu Powiatu Gorlickiego Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Postanawia zaliczyć do kategorii dróg gminnych publicznych ciągi drogowe zamieszczone
w załączniku do uchwały.

§ 2. Zarządzanie drogami o których mowa w § 1
przejmie Wójt Gminy Sękowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Sękowa:
Mirosław Sternik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/371/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 30 lipca 2010 r.

Wykaz dróg gminnych publicznych na terenie gminy Sękowa
lp

Nazwa drogi

kilometraż
od

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bartne „Góra”
Bartne „Na Debrze”
Bartne „Droga niemiecka”
Bartne „Świątkowa”
Bartne „Łowisko”
Bartne „Chwalik”
Bodaki „Pstrążne”
Bodaki „Szchlenker”
Bodaki „Jamułacz”
Owczary „Góra”
Owczary „Cmentarz”
Owczary „Prokop”
Owczary „Klimek”
Owczary „Kozylów”
Owczary „Rzemieska”
Wołowiec „Tuz”
Wołowiec „Cmentarz”
Wołowiec „Smyj”
Jasionka-Radocyna
Radocyna „Góra”
Krzywa „Przez wieś”
Krzywa „Cmentarz”
Krzywa „Dom nauczyciela”
Krzywa „Kwiatkowski”

8+684
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
6+646
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
3+974
0+000
0+000
9+651
15+852
0+000
0+000
0+000
0+000

do
10+884
3+500
0+400
0+500
0+500
0+500
1+500
0+400
0+500
7+446
0+200
0+150
1+500
0+800
0+600
4+990
0+200
0+500
15+851
18+500
0+600
0+400
0+500
0+400

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Krzywa „Schronisko”
Czarne „Długie”
Czarne „Nieznajowa”
Małastów „Rotko”
Małastów „Boczek”
Małastów „Cmentarz”
Małastów „Owczary”
Wapienne przez wieś i obwodnica
Wapienne „Oczyszczalnia”
Wapienne „Szpakówka”
Wapienne „Zaryczny”
Wapienne „Strugała”
Męcina Mała ”Kraczońka”
Męcina Mała „Dominikowice”
Męcina Mała „Rogala”
Męcina Mała „Prędka”
Męcina Mała „Jurusik - Rogala”
Męcina Wielka„Przybyłowicz”
Męcina Wielka „Leśniczówka”
Męcina Wielka „Ziemba”
Męcina Wielka „Świetlica”
Męcina Wielka „Rachel”
Męcina Wielka „Kapliczka”
Męcina Wielka „Szkoła”
Sękowa „Oczyszczalnia”
Sękowa „Puste Pole”
Sękowa-Siary „Górki”
Sękowa „Messner”
Sękowa „Lisiarnia”
Sękowa SK
Sękowa „Cmentarz”
Sękowa Zych”
Sękowa„Ćwierci”
Sękowa „Królczyk”
Sękowa „Małe Górki”
Sękowa „Michalik”
Sękowa „Koźleniec”
Sękowa „Karp”
Sękowa „Osedle”
Sękowa „Apola”
Sękowa „Kompleks”
Sękowa „Ciesielski”
Sękowa „Trybus”
Sękowa „Konieczny”
Sękowa „Pruchniewicz”
Sękowa „Kawiory”
Sękowa „Skansen”
Sękowa „Droga węgierska”
Siary „Kochanowskiego”
Siary – Ropica Polska
Siary „Łokietka”
Siary „Roman”
Siary „Grabiec”
Siary „Bochenek”
Siary „Haluch”
Siary „Rotko”
Ropica Górna „Obwodnica”
Ropica Górna „Wroński”
Ropica Górna „Mońka”
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Poz. 3137
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+060
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
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UCHWAŁA NR L/375/10
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej
w Sułkowicach 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. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi
zmianami.) oraz art.211, art.212 i art. 235 - 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zmian.) Rada Miejska
w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 68.888,00 zł - jak w załączniku Nr 1.
2. Zmiany dochodów z ust.1 obejmują:
1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę
302.662,00 zł
2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę
371.550,00 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 68.888,00zł - jak w załączniku Nr 2.
4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:
1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę
975.460,00 zł. z czego:
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
967.900,00zł w tym:
-- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 213.247,00 zł
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 754.653,00 zł
b) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 7560,00 zł
2) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
590.698,00 zł z czego:
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
563.878,00zł w tym:
-- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 226.119,00 zł
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 337.759,00 zł
b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 26.820,00 zł – jak w załączniku Nr 2.1
3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
453.650,00 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 453.650,00 zł. – jak w załączniku
Nr 2.2
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Sułkowice na
rok 2010 Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 ( Dochody budżetu Gminy Sułkowice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu Gminy
Sułkowice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2.1( Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Sułkowice na rok 2010) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej
uchwały,
4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych
budżetu Gminy Sułkowice na rok 2010) wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej
uchwały,
5) załącznik Nr 3 ( Przychody i rozchody budżetu Gminy
Sułkowice na rok 2010) otrzymuje brzmienie , jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
6) załącznik Nr 4A ( Dochody z tytułu kar pieniężnych
i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010) otrzymuje
brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
7) załącznik Nr 6 ( Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sułkowice w 2010
roku) otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
8) załącznik Nr 8 ( Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ) otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
9) załącznik Nr 9( Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej), jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
10) załącznik Nr 12 ( Prognoza kwoty długu publicznego
Gminy Sułkowice) otrzymuje brzmienie, jak załącznik
nr 8 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Sułkowice
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/375/10
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Sułkowice na 2010 rok
L.p.
1.

2.

3.

Dział
020
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4.
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8.

9.

852

853

854
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Wyszczególnienie
Leśnictwo
w tym dochody bieżące:
- Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbujednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Wpływy z usług
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w tym dochody bieżące:
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
w tym dochody majątkowe:
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychgmin ( związków
gmin)
Transport i łaczność
w tym dochody majątkowe:
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz inne wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
w tym dochody bieżace:
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym dochody bieżace:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5
ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym dochody bieżące:
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
w tym dochody majątkowe:

Zmniejszenia
1 000,00
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1 000,00
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60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00
11 550,00

11 550,00

54 000,00

0,00

54 000,00
0,00

29 706,00

300,00

0,00

10 000,00
19 406,00
8 372,00
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7 560,00

7 560,00
0,00

26 820,00
26 820,00

300 000,00

354[000,00
54 000,00

300 000,00
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-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychgmin ( związków
gmin)
RAZEM
w tym:
-dochody bieżące
-dochody majątkowe

300 000,00
422 560,00

491 448,00

422 560,00
0,00

119 898,00
371 550,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/375/10
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Sułkowice na 2010 rok
Lp.
1
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Dział
2
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3
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40095
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600
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60014
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3.
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801
80101

80104

80110

80148

6.

852
85219

Nazwa - Treść
4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
b) wydatki majątkowe
Transport i łaczność
Drogi publiczne wojewódzkie
b) wydatki majątkowe
Drogi publiczne powiatowe
b) wydatki majątkowe
Drogi wewnętrzne
w tym:
b) wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
Gimnazja
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6
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82 000,00

80 000,00

82 000,00

80 000,00
82 000,00
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2 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
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15 000,00
15 000,00
11 550,00
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27 000,00
27 000,00
27 000,00
0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

500 490,00
0,00

5 000,00
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6 944,00

0,00
480 490,00
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0,00
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20 000,00
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20 000,00
498 142,00
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Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
Edykacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
RAZEM
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

7 560,00
7 560,00
7 560,00

407 500,00
2 700,00
2 700,00
404 800,00
404 800,00

26 820,00
26 820,00
26 820,00
407 500,00
2 700,00
2 700,00
404 800,00

1 032 550,00

404 800,00
1 101 438,00

972 850,00
59 700,00

588 088,00
513 350,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr L/375/10
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Sułkowice na 2010 rok
Lp.
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400
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750
75075
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801
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Nazwa - Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane

Zmniejszenia
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Zwiększenia
0,00

80 000,00
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27 000,00
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0,00

5 000,00

0,00

5 000,00
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5 000,00
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1 610,00

8 554,00

1 610,00
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(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przedszkola
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gimnazja
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
Pozostała działalność
Wtym:
(4) wydatki bieżace na programy finansowane
z pomocy zagranicznej

w tym:
(4,1,) ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Wtym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wtym:

Poz. 3138
8 554,00
480 490,00

0,00

480 490,00

211 637,00
268 853,00
13 110,00
13 110,00
5 110,00
8 000,00
1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
498 142,00
498 142,00
211 637,00
286 505,00
0,00
0,00

8 372,00
8 372,00
8 372,00
8 372,00

7 560,00
7 560,00
7 560,00

6 426,00
26 820,00
26 820,00

404 800,00

26 820,00
2 700,00
2 700,00
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(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wtym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
RAZEM

2 700,00
2 700,00
404 800,00

0,00

404 800,00
404 800,00
975 460,00

590 698,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
Załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr L/375/10
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Sułkowice na 2010 rok
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Nazwa - Treść
4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
inwestycje:
Dobudowa budowli, czyszczenie i odmulanie zbiorników stacji uzdatniania wody w Harbutowicach
Pozostała działalność
w tym:
inwestycje:
Budowa sieci wodociagowej w Sułkowicach
Transport i łaczność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
inwestycje:
Modernizacja chodnika przy ul. 1-go Maja
w Sułkowicach
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
dotacja na pomoc finansową -dofinansowanie
budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Dolna
w Rudniku- etap II
Drogi wewnętrzne
w tym:
inwestycje:
Modernizacja drogi koło cmentarza w Harbutowicach
Oświata i wychowanie
Gimnazja
w tym:
inwestycje:
Budowa budynku Gimnazjum w Rudniku
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
zakupy inwestycyjne

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6

2 000,00

82 000,00
82 000,00

82 000,00
2 000,00

2 000,00
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35 000,00
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0,00
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zakup sprzętu- ciagnik STIGA PARK wraz ze środkiem
transportu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
inwestycje:
odbudowa i czyszczenie odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej w Sułkowicach
RAZEM

2 700,00
0,00

404 800,00

404 800,00
59 700,00

513 350,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/375/10
Rady Miejskiej w Sułkowicach
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Przychody i Rozchody Budżetu Gminy SUŁKOWICE na 2010 rok
1. DOCHODY OGÓŁEM:

32 167 508,06

2. WYDATKI OGÓŁEM:

34 719 573,06

3. WYNIK(1-2) DEFICYT

-2 552 065,00

4. PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:

5 244 037,00

pożyczki w WFOŚIGW
w tym: spływ transzy pożyczki zaciagniętej w 2009 roku
pożyczka na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze srodków pochodzacych
z budżetu UE:
zadanie: "Utworzenie Centrum Kultury w Krzywaczce -modernizacja obiektu i utwardzenie placu"
-kredyty
- wolne srodki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5.ROZCHODYBUDŻETU
w tym:
- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów
w tym:
1. Zadanie: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Harbutowice
2. Zadanie: Wyposażenie składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach w spycharkę gąsienicową
3.. Zadanie:Kanalizacja sanitarna w Biertowicach
4. Zadanie: Plac targowy w Sułkowicach
5.Zadanie:Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego
6. Zadanie:budowa linii sortowniczej do odzysku surowców wtórnych orazkompostowni odpadów
organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach
7.Zadanie:Budowa zbiornikawodnego w Rudniku
8. Zadanie:Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach - etap IV
9. Zadanie:Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Rudnik - etap I
10.Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

754 297,00
506 657,00

247 640,00
4 069 440,00
420 300,00
2 691 972,00
2 691 972,00
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Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację
zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010.

WYSZCZEGÓLNIENIE
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
DOCHODY- ogółem
WYDATKI

Dział
900

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
Wydatki na wynagrodzeniai składniki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym: inwestycje
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
W tym: zakupy inwestycyjne
Zakup sprzętu – ciągnik STIGA PARK wraz ze środkiem transportu
WYDATKI- ogółem

w złotych
Kwota w zł
119.564,22
54.000,00
65.564,22
119.564,22

DZIAŁ
Rozdział
10
1095

2.000,00
2.000,00

801
80195

2.000,00
18.000,00
18.000,00

14.600,00
3.400,00
900
90001

90002

99.564,22
30.000,00
30.000,00
22.564,22

90004

22.564,22
47.000,00
2.700,00
44.300,00
44.300,00
119.564,22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
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Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sułkowice w rok 2010
Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

1
600

2

3
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie

4

60013

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielana między
jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych
5
416 252,00
301 252,00
230 114,00

Dla jednostekspoza sektora finansów publicznych
6
0,00
0,00
0,00
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Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielana między
JST na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
60014

Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielana między
jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

710
71095

754
75411

Działalność usługowa
Pozostała działalnosć

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielana między
jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne

6 609,00
6 609,00

85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

12 000,00
12 000,00

0,00
0,00

15 000,00
15 000,00

Dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
852
85295

Pomoc Społeczna
Pozostała działalność

15 000,00

0,00
0,00
Dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

539 500,00

Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla
samorządowej instytucji
kultury

926
92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury
fizycznej

OGÓŁEMDOTACJE
w tym :
- dotacje podmiotowe
- dotacjecelowe
w tym :
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
- dotacjecelowe inwestycyjne

3 000,00
3 000,00
3 000,00

758 240,00

Dotacja podmiotowa dla
samorządowej instytucji
kultury
92116

12 000,00

10 000,00

Dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
851

0,00

115 000,00
115 000,00

10 000,00

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielana między
jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
75412

71 138,00

539 500,00

218 740,00
218 740,00

0,00
0,00
Dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
Razem:
1 406 101,00

185 000,00
185 000,00
185 000,00

1 191 101,00

215 000,00

758 240,00
647 861,00
286 138,00
361 723,00
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LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.

I

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII
.

VII
I.

Program - jego cel
i zadania
„Program zaopatrzenia
w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania
ścieków w Gminie Sułkowice - cz. I"
Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach,Etap IV
Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach
Budowa sieci wodociagowej ( Gościbia - ul.
Ślusarska, ul. Zagumnie Boczna )
Budowa budynku Przedszkola Samorządowego
w Krzywaczce
Utworzenie Centrum
Kultury w Krzywaczce modernizacja obiektu
i utwardzenie placu
Budowa budynku Gimnazjum w Rudniku
Pomoc finansowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej Biertowice-Łapczyca
etap I
Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach
Pomoc finansowa - " Epowiat budowa Zintegrowanego Systemu
Informacji Przedstrzennej
wsparciem dla administracji publicznej
w powiecie myślenickim "
RAZEM

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość
wydatków
w 2010 roku

Wysokość
wydatków
w 2011 roku

Wysokość
wydatków
w 2012 roku

od

do

2008

2010

7 692 432,00

1 208 323,00

0,00

0,00

JRP

2008

2010

6 494 432,00

710 323,00

0,00

0,00

JRP

2008

2010

1 198 000,00

498 000,00

0,00

0,00

Urząd Miejski

2010

2014

2 500 000,00

200 000,00

500 000,00

600 000,00

Urząd Miejski

2009

2011

1 858 000,00

850 000,00

960 000,00

0,00

Urząd Miejski

2009

2010

422 369,00

415 049,00

0,00

0,00

Urząd Miejski

2010

2012

2 859 080,00

280 000,00

810 000,00

1 630 000,00

Urząd Miejski

2009

2010

460 114,00

230 114,00

0,00

0,00

Urząd Miejski

2008

2012

4 457 639,15

696 919,04

2 096 819,69

1 579 280,42

Urząd Miejski

2010

2012

49 927,00

6 609,00

21 484,00

21 834,00

20 299 561,15

3 887 014,04

4 388 303,69

3 831 114,42
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WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZACYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.

Program - jego cel
i zadania

I

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki ( Europejski Fundusz
Społeczny)
Projekt - " Krok
w lepsze jutro"

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sułkowicach

Okres realizacji programu
od
do

Łączne nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków
w 2010
roku

Wysokość
wydatków
w 2011
roku

Wysokość
wydatków
w 2012
roku
255241,03

2010

2012

1713495,58

694810,23

758806,62

2010

2011

902805,51

424764,01

478041,50

361049,41

406335,27

63714,60

71706,23

0,00

0,00

229716,92

280765,12

255241,03

195259,38

238650,35

216954,88

2366,09

2891,88

2628,98

32091,45

39222,89

35657,17

0,00

0,00

2096819,69

1579280,42

w tym:
środki z EFS
środki budżetu
państwa
środki budżetu
gminy
Projekt - " Aktywni
razem"

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sułkowicach

2010

2012

765723,07
w tym:
środki z EFS
środki budżetu
państwa
środki budżetu
gminy

Projekt - "Kreatywna
społeczność"

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sułkowicach

2009

2010

44967,00
w tym:
środki z EFS
środki budżetu
państwa
środki budżetu
gminy

II.

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich(
Europejski Fundusz
Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich)
Utworzenie Centrum
Kultury w Krzywaczce
- modernizacja obiektu i utwardzenie
placu

Urząd Miejski
w Sułkowicach

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Urząd Miejski
w Sułkowicach

34279,90
6049,40
0,00

2009

2010

422369,00

415049,00

2009

2010

422369,00

415049,00

w tym:
środki
z EFRnrROW(p
ożyczka na
wyprzedazjace
finansowanie)
środki budżetu
gminy
III.

40329,30

2008

2012

4457639,15

247640,00

167409,00
696919,04
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Budowa zalewu
rekreacyjnego
w Sułkowicach

Poz. 3138

w tym:
środki z EFRR
środki budżetu
gminy
6593503,73

RAZEM

399871,58

1203093,27

906144,51

297047,46

893726,42

673135,91

1806778,27

2855626,31

1834521,45

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SUŁKOWICE na lata 2010-2017
LP Wyszczególnienie
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
II
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

III
3.1
3.2
IV
4.1
4.2
4.3

Dochody Budżetu ogółem
w tym:
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach
państwowych
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budżetu panstwa
na zadania zlecone
Pozostałe dochody
Środki z budzetu Unii
Europejskiej
Przychody Budżetu Ogółem
w tym:
Pożyczki krajowe
Kredyty bankowe
Nadwyżka z lat ubiegłych
Wolne środki z lat ubiegłych
Pożyczki na wyprzedzające
finansowanie zadań finansowany ze środków UE
OGÓŁEM POZYCJA I i II
Wydatki budżetu ogółem
Wydatki bieżące
w tym: koszty obslugi długu
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycyjne
Rozchody Budzetuogółem
Spłata pożyczek
Spłata kredytów

OGÓŁEM POZYCJA III i IV
V. Łączne spłaty w danym
roku
5.1 Rata pożyczek
5.2 Odsetki od pozyczek
5.3 Rata kredytów
5.4 Odsetki od kredytów
5.5 Kredyty i pożyczki zaciągane
5.6 Odsetki od zaciaganych
pożyczek i kredytów
5.7 Udzielone pożyczki
5.8 Spłata rozchodów z tytułu
zadłużenia zaciągniętego
w zwiazku ze srodkami
określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym
środkami z art..5ust3 ustawy
o fin.publi.

Uchwała
PROGNOZA
Budżetowa
2010r.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
32167508,06 34428687,77 34104199,96 33640722,61 34313537,06 34999807,80 35699803,96 36413800,04
3272802,00
4443526,00

3338258,04
4532396,52

3405023,20
4623044,45

3473123,66
4715505,34

3542586,14
4809815,45

3613437,86
4906011,76

3685706,62
5004131,99

3759420,75
5104214,63

382423,28
390071,75
397873,18
405830,64
413947,26
422226,20
430670,73
439284,14
15188678,00 15492451,56 15802300,59 16118346,60 16440713,54 16769527,81 17104918,36 17447016,73
4359232,74 4446417,39 4535345,74 4626052,66 4718573,71 4812945,18 4909204,09 5007388,17
3486883,96
1033962,08

4132239,64
2096852,87

4217513,43
1123099,36

4301863,70
0,00

4387900,97
0,00

4475658,99

4565172,17

4656475,62

5244037,00

3700000,00

2242679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506657,00
4069440,00

3700000,00

2242679,00

420300,00
247640,00

37411545,06 38128687,77 36346878,96 33640722,61 34313537,06 34999807,80 35699803,96 36413800,04
34719573,06 35218042,23 33693124,72 30779693,97 31503082,34 31989059,09 32251510,06 33115484,62
29440107,54 29462131,54 29493124,72 29566836,97 29840675,34 30150397,09 30455256,06 30761276,62
550000,00
599000,00
550000,00
550000,00
430000,00
360000,00
230000,00
176000,00
5279465,52 5755910,69 4200000,00 1212857,00 1662407,00 1838662,00 1796254,00 2354208,00
5279465,52 5755910,69 4200000,00 1212857,00 1662407,00 1838662,00 1796254,00 2354208,00
2691972,00 2910646,00 2653754,54 2861029,00 2810455,00 3010749,00 3448294,00 3298315,00
2195403,00 2179338,00 1979407,54 1832283,00 1362740,00
659838,00
0,00
0,00
496569,00
731308,00
674347,00 1028746,00 1447715,00 2350911,00 3448294,00 3298315,00
37411545,06 38128688,23 36346879,26 33640722,97 34313537,34 34999808,09 35699804,06 36413799,62
3241972,00 3509646,00 3203754,84 3411029,00 3241383,00 3370749,00 3681076,00 3474315,00
2195403,00
315000,00
496569,00
105000,00
0,00
130000,00

2179338,00
328000,00
731308,00
121000,00
0,00
150000,00

247640,00

1979408,00
243274,84
674347,00
86440,00
0,00
220285,00

1832283,00
164095,00
515178,00
64300,00
513568,00
321605,00

1362740,00
90804,00
261048,00
26976,00
1186667,00
313148,00

659838,00
26357,00
222588,00
15834,00
2128323,00
317809,00

0,00
0,00
55647,00
2782,00
3392647,00
230000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3298315,00
176000,00
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VI

6.1
6.2
6.3

6.4

Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art..169 ustawy
o finans.publi.(poz.V x
100/poz.I)
Łączna kwota długu na
koniec roku budżetowego
suma spłat w kolejnych
latach budżetowychz
pkt6.1-6.3 ( wartosć nominalnych zobowiązań)
Raty pożyczek
Raty kredytów
Raty kredytów i pożyczek
zaciaganych obecnie
Długu publicznego powstałego w zwiazku ze środkami
określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym
środkami z art..5ust3 ustawy
o fin.publi.
Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art.170 ustawy
o finans.publi.(poz.VI x
100/poz.I)

– 27671 –
10,08

10,14

9,45

9,63

10,31

9,54

15050564,00 15839918,00 15428842,00 12567813,00

9757358,00

6746609,00

3298315,00

0,00

659838,00
316695,00
8780825,00

0,00
55647,00
6690962,00

3298315,00

0,00

28,44

19,28

9,24

0,00

8013607,00
2460116,00
4576097,00

10,19

9,39

Poz. 3138,3139

5834269,00 3854861,00 2022578,00
1728808,00 1054461,00
539283,00
6076097,00 10519520,00 10005952,00

247640,00

0,00

46,79

46,01

45,24

37,36
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UCHWAŁA NR XLII/412/2010
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie zarządu i zasad gospodarowania w lasach gminy
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Rada Gminy Uście
Gorlickie uchwala co następuje:
§ 1. Gospodarkę w lasach stanowiących własność
gminy Uście Gorlickie prowadzi się według zasad określonych w:
1) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
2) budżecie gminy Uście Gorlickie,
3) niniejszej uchwale.
§ 2. Zarząd zwykły w lasach gminy Uście Gorlickie
należy do Wójta Gminy, zaś czynności przekraczające
zakres zwykłego zarządu należą do Rady Gminy.
§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w dziale „Leśnictwo” stanowią:
1) środki uzyskane ze sprzedaży drewna,
2) dzierżawy gruntów nieleśnych (enklaw leśnych),
3) dochody z dzierżawy lasów i gruntów leśnych na cele
łowieckie.
2. Wydatki budżetu gminy w dziale „Leśnictwo”
stanowią:
1) wynagrodzenie specjalisty ds. sortymentacji pozyskanego drewna, dozorców mienia, zleceniobiorców
wykonujących prace z zakresu pozyskania, zrywki
i zagospodarowania lasu,
2) zakup sadzonek do odnowień i zalesień,
3) inne wydatki związane z zagospodarowaniem i użytkowaniem lasu w tym również zakup niezbędnych
w tym zakresie materiałów,
4) opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu.

§ 4. Dochody i wydatki, o których mowa w § 3 rejestrowane są wg zasad rachunkowości i księgowości
budżetowej i gromadzone są na koncie podstawowym.
§ 5. 1. Rozmiar prac dotyczący wielkości pozyskania drewna oraz zakresu odnowień, przebudowy drzewostanów, pielęgnacji i ochrony lasu, ustala się corocznie w budżecie gminy w oparciu o uproszczony plan
urządzania lasu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do czasu opracowania uproszczonego planu
urządzania lasu, rozmiar zadań, o których mowa w ust.
1 (w tym zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej)
ustala oraz nadzoruje ich wykonanie właściwy Nadleśniczy na podstawie porozumienia ze starostą.
§ 6. 1. Wniosek o zamiarze pozyskania drewna
z lasu gminy, określający proponowane miejsce (sołectwo) pozyskania oraz ilość planowanego do pozyskania
drewna, składa do właściwego w sprawach nadzoru
Nadleśniczego Wójt Gminy Uście Gorlickie.
2. Nadleśniczy po analizie wniosku, o którym
mowa w ust. 1 w zakresie możliwości pozyskania, wydaje decyzję określającą miejsce i ilość pozyskania.
3. Za wskazanie granic działek leśnych w celu wyznaczenia drewna do ścinki odpowiedzialny jest dozorca
mienia (lasu) lub wyznaczony pracownik Urzędu Gminy.
4. Po dokonaniu ścinki drzew przez wytypowanego zgodnie z zasadami określonymi w § 11 ust.
3 zleceniobiorcę, dozorca mienia (lasu) lub pracownik
Urzędu Gminy, powiadamia o tym fakcie Nadleśniczego, w celu dokonania legalizacji drewna.
5. Po dokonaniu legalizacji pozyskanego drewna,
zatrudniony specjalista dokonuje sortymentacji drewna,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431

– 27672 –

sporządzając wykaz odbiorczy (WOD), zgodnie z zasadami obowiązującymi w lasach państwowych oraz klasyfikacją jakościowo wymiarową. Dokument ten stanowi podstawę wprowadzenia drewna do obrotu.
6. W czasie prowadzonych prac leśnych z zakresu
użytkowania, hodowli i ochrony lasu, za przestrzeganie
przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych odpowiada wytypowany
Zleceniobiorca.
7. Dokumentację związaną z pozyskaniem drewna
(wnioski, decyzje, zaświadczenia, zestawienia wykazów
odbiorczych drewna w ujęciu rzeczowym) prowadzi
wyznaczony pracownik Urzędu Gminy.
8. Realizacja nakazów Nadleśniczego dotyczących
likwidacji posuszu, wywrotów i złomów, przebudowy
drzewostanów negatywnych, a także wykonanie zadań
z zakresu zagospodarowania lasu i ochrony przeciwpożarowej nie wymaga wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§ 7. 1. Wycenę odebranego drewna przeprowadza
wyznaczony pracownik na podstawie aktualnych cen
detalicznych obowiązujących w Nadleśnictwie Łosie,
z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Dla uzyskania cen korzystniejszych od wymienionych w ust. 1, Wójt może organizować przetargi.
Wówczas cena określona zgodnie z ust. 1 stanowi cenę
wywoławczą do przetargu.
3. W przypadku trudności ze zbytem drewna, grożących zmarnowaniem drewna lub pogorszeniem jego
jakości, Wójt Gminy może obniżyć cenę ustaloną na
zasadach określonych w ust. 1, jednak nie więcej niż
o 35 % tej ceny.
4. Do ustalonej przez Wójta Gminy ceny doliczany
jest należny podatek VAT.
§ 8. Wójt Gminy w oparciu o wykaz odbiorczy
drewna dokonuje jego sprzedaży, po cenach ustalonych
na podstawie § 7.
§ 9. 1. Wydatek drewna odbywa się na podstawie
zaświadczenia sporządzonego przez wyznaczonego
pracownika Urzędu Gminy, zatwierdzonego przez Wójta
Gminy, po uprzednim dokonaniu należnej zapłaty
w kasie Urzędu Gminy.
2. Wydatku drewna dokonuje dozorca mienia (lasu) lub upoważniony pracownik Urzędu Gminy odnotowując ilość wydanego drewna oraz datę wywozu.
§ 10. 1. Pozyskane drewno winno być w całości
przeznaczone do sprzedaży, chyba że Rada Gminy Uście
Gorlickie postanowi inaczej, podejmując w tym zakresie
stosowną uchwałę.
2. Rada Gminy może przydzielić drewno nieodpłatnie na cele społeczne, związane m.in. z budową
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i remontem szkół, świetlic, świetlic wiejskich, mostów,
placów zabaw, remiz OSP, obiektów sakralnych, obiektów sportowych, urządzeń technicznych itp.
3. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub
innego wypadku losowego, Rada Gminy na wniosek
zainteresowanego mieszkańca gminy Uście Gorlickie,
może przyznać nieodpłatnie drewno użytkowe na częsciową liwkidację skutków w/w zdarzeń oraz drewno
opałowe.
4. Wielkość przydzielanego nieodpłatnie drewna
uzależnia sie od faktycznej wielkości potrzeb wnioskodawcy.
5. Do przydziału drewna, o którym mowa w ust.
2 i 3 w ilości do 5 m3, upoważania się Wójta Gminy.
6. W przypadku niodpłatnego przydziału drewna,
wnioskodawca zobowiązany jest pokryć koszt naliczonego podatku VAT.
§ 11. 1. Upowaznia się Wójta Gminy do:
1) zatrudnienia specjalisty ds. sortymentacji drewna,
2) zatrudnienia dozorców lasów gminy,
3) zlecenia prac z zakresu pozyskania, zrywki i zagospodarowania lasu.
2. Pracownicy i podmioty gospodarcze, wymienieni w ust. 1 pkt 1-3, zatrudniani są na umowę zlecenie.
3. Wybór zleceniobiorców, o których mowa w ust.
1 pkt 3, następuje na zasadzie konkursu ofert, a w przypadku jednej oferty, zleceniodawca zleca wykonanie
zadania jeżeli zleceniobiorca przedstawi wynegocjowaną przez siebie stawkę w drodze przetargu na dany rok
w terytorialnie odpowiednich jednostkach LP.
4. Dozorcy mienia (lasów) gminy otrzymują za
wykonaną pracę zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie, naliczane od 1 ha powierzchni lasu objętego
dozorem.
§ 12. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzania inwentaryzacji w lasach, na dzień 31 grudnia
każdego roku.
§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XIV/140/2004 Rady
Gminy Uście Gorlickie z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie
zarządu i zasad gospodarowania w lasach gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskego.
Przewodniczący Rady
Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec
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UCHWAŁA NR LXII/362/10
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie podziału Gminy Zator na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich granic,
numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) oraz 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.) w związku
z Uchwałą Nr III /15/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia
19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja
2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator Rada Miejska w Zatorze na wniosek Burmistrza
Zatora uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy na 13 okręgów
wyborczych, w których będzie wybieranych 15 radnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIX/339/10Rady Miejskiej
w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału Gminy Zator na okręgi wyborcze dla wyboru
Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
wyborczym.
§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaje się ją do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa
załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXII/362/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Numer
Okręgu
Wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

Zator Osiedle Centrum
Zator Osiedle Bugaj
Zator Osiedle Królewiec
Zator Osiedle Morysina
Zator Osiedle Podlipki
Sołectwo Graboszyce
Sołectwo Grodzisko
Sołectwa Laskowa i Trzebieńczyce
Sołectwo Łowiczki
Sołectwo Palczowice
Sołectwo Podolsze
Sołectwo Rudze
Sołectwo Smolice

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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UCHWAŁA NR LXII/363/10
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na obwody głosowania .
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) na wniosek
Burmistrza Zatora - Rada Miejska w Zatorze uchwala, co
następuje
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Zator na 10 stałych obwodów głosowania oraz ustala ich numery
i granice jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaje się ją do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora .
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Zatorze
Nr LIX/340/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie
podziału Gminy na obwody głosowania.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXII/363/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Numer Obwodu Głosowania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Granice obwodu głosowania
Zator:Osiedle Bugaj, Osiedle Podlipki
Sołectwo Rudze
Sołectwa Laskowa i Trzebieńczyce
Sołectwo Palczowice, Osiedle Morysina
Sołectwo Podolsze
Sołectwo Graboszyce
Sołectwo Łowiczki
Sołectwo Grodzisko
Sołectwo Smolice
Zator :Osiedle Królewiec, Osiedle Centrum
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.II.0911-97-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Pcim Nr XLV/334/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów:
1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz
część dz. nr 551/2
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 się nieważność uchwały Nr XLV/334/2010∗
Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości
Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766,
6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4)
dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2, w zakresie zmian
obejmujących obszar dz. nr 6766, 6747, tj.
1) w zakresie tekstu planu:
- § 1 ust. 1 w zakresie słów: „2) dz. nr 6766, 6747”,
- § 3 ust. 1 pkt 2,
- § 3 ust. 2 pkt 2 w zakresie słów: „126 RMN”,
- § 3 ust. 2 pkt 4 lit. a, w zakresie słów: „126 RMN
o powierzchni 0.21ha”,
- załącznika nr 3 do kwestionowanej uchwały,
określającego sposób realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, w zakresie
słów: „2) dz. nr 6766, 6747” oraz „zmiany przeznaczenia działek nr 6766, 6747, pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
oznaczonych na rysunkach planu symbolem
126 RMN”,
2) w zakresie rysunku planu:
- załącznik 1b, którym jest rysunek zmiany planu
– przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania, obejmujący działki nr 6766, 6747,
- załącznik 2b, którym jest rysunek zmiany planu
– zasady rozwoju infrastruktury technicznej,
obejmujący działki nr 6766, 6747.
Uzasad nienie
Rada Gminy Pcim uchwałą Nr XLV/334/2010
z dnia 28 czerwca 2010 r. uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz.
nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2,
Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2010 roku Nr 367,
poz. 2539.

∗

1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz
część dz. nr 551/2. Przedmiotową uchwałą Rada Gminy
Pcim wprowadziła zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim przyjętego
uchwałą Nr XXXIV/160/05 Rady Gminy Pcim z dnia
29 marca 2005 r.
W wyniku analizy dokumentacji planistycznej
stwierdzono, iż kwestionowana uchwała została podjęta
na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
Ocena przedstawionej zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (w oparciu
o kryterium zgodności z prawem) prowadzi do wniosku,
iż narusza on obowiązujące przepisy prawa, a mianowicie narusza zasady sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęte
w art. 9 ust. 4 i art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
„ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych”, z kolei zgodnie
z art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 cyt. ustawy wójt (burmistrz,
prezydent miasta) „sporządza projekt planu miejscowego (...) uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”
W przedmiotowej zmianie planu miejscowego
dla miejscowości Stróża, dokonano zmiany przeznaczenia działek nr 6766, 6747, a oznaczonych na rysunkach
planu symbolem 126 RMN. Przedmiotowe działki (oznaczone symbolem 126 KRN) przeznaczone zostały pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.
Przeznaczenie takie nie jest zgodne ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim, przyjętego uchwałą Rady Gminy Pcim XX/118/2000 z dnia 31 lipca 2000 r., w którym
działki nr 6766, 6747, usytuowane są na obszarach wyznaczonych i określonych jako osuwiskowe. Zgodnie
z postanowieniami studium (pkt 3.2.2. Zasady Rozwoju
Przestrzennego Gminy Pcim), cyt.: „Tereny wyznaczone
i określone jako osuwiskowe winny pozostać niezainwestowane. W sytuacji gdy obowiązujący plan zakładał
możliwość zabudowy tego terenu istnieje konieczność
sporządzenia nowego planu miejscowego tego obszaru,
a problematyka planu powinna być poszerzona o specjalistyczną, geologiczna problematykę.”
Z powyższego jednoznacznie wynika, iż na terenach działek nr 6766, 6747 w Studium nie dopuszczono lokalizowania jakichkolwiek inwestycji. W świetle
powyższego w ocenie organu nadzoru w wymienionym
powyżej zakresie, Rada Gminy Pcim dopuszczając
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w miejscowym planie na tym terenie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, podjęła uchwałę
z naruszeniem przepisów art. 9 ust. 4 oraz art. 15 ust. 1
i art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Powyższe, w ocenie organu nadzoru,
uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały w części
ustaleń tekstu oraz rysunku planu, w zakresie w jakim
odnoszą się one do działek nr 6766, 6747, tj. terenów
oznaczonych symbolem 126 RMN.
Powyższe uzasadnia treść przepisu art. 28 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym naruszenie zasad sporządzania
planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów
w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady
gminy w całości lub części. Zatem każde naruszenie
zasad sporządzenia zmiany planu miejscowego, winno
skutkować stwierdzeniem nieważności planu w całości
lub części.
Naruszenie zasad sporządzenia zmiany planu
wskazane w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym,
stanowi tego rodzaju uchybienie, które w ocenie organu
nadzoru winno skutkować stwierdzeniem nieważności
wszystkich ustaleń zmiany miejscowego planu zago-
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spodarowania przestrzennego odnoszących się do obszarów działek nr 6766, 6747, tj. terenów oznaczonych
symbolem 126 RMN.
Mając na uwadze przedstawioną argumentację
organ nadzoru stwierdza nieważność przedmiotowej
uchwały w zakresie określonym w sentencji 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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POSTANOWIENIE DKR-731-5/10
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie podziału powiatu wielickiego na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 203
a w związku z art. 135 i 136 ustawy z dnia 16 lipca
1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607
i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r.. Nr 213, poz. 1651, Nr 213,
poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Komisarz Wyborczy w Krakowie
postanawia:
1. stwierdzić, iż w terminie do dnia 12 sierpnia
2010 roku Rada Powiatu Wielickiego nie podjęła – pomimo wezwania Komisarza Wyborczego w Krakowie
z dnia 19 lipca 2010 roku – uchwały zgodnej
z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, dokonującej zmiany w podziale powiatu
wielickiego na okręgi,
2.
dokonać podziału powiatu wielickiego na
4 okręgi wyborcze, w których wybieranych będzie 23
radnych powiatu wielickiego - numery, granice oraz
liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych określa załącznik do nin. Postanowienia,
3. powiadomić Państwową Komisję Wyborczą
o dokonanym podziale.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie
Przeprowadzona analiza podziału powiatu wielickiego na okręgi wyborcze w świetle przepisów ustawy z dnia
16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159
z późn. zm.) wykazała, że przeliczenie ilości mieszkańców
w poszczególnych okręgach wyborczych w stosunku do
normy przedstawicielskiej w powiecie skutkuje zmianą ilości
mandatów w okręgu wyborczym nr 3 (zwiększenie ilości
mandatów o 1 mandat do 11 mandatów) oraz w okręgu
wyborczym nr 1 (zmniejszenie ilości mandatów o 1 mandat
do 7 mandatów) – w stosunku do ilości mandatów
w okręgach w kadencjach 2002 – 2006 i 2006 – 2010. Ponieważ dokonanie powyższych zmian spowodowałoby przydział ilości mandatów niezgodny z Ordynacją, należało dokonać nowego podziału powiatu na okręgi wyborcze.
Rada Powiatu Wielickiego uchwałą Nr XXXVIII/
269/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie podziału
Powiatu Wielickiego na okręgi wyborcze dla wyborów
do Rady Powiatu Wielickiego, określenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
z okręgów wyborczych dokonała nowego podziału powiatu na okręgi wyborcze w ten sposób, że okręgowi
Nr 1, obejmującemu gminy Gdów i Kłaj, przydzielono
7 mandatów, okręgowi Nr 2, obejmującemu gminę
Niepołomice, przydzielono 5 mandatów, natomiast
okręgom wyborczym Nr 3, 4 i 5, obejmującym części
gminy Wieliczka, przydzielono odpowiednio 4, 3
i 4 mandaty (łącznie 11 mandatów).
Dokonany podział powiatu na okręgi Nr 1 i Nr 2
jest zgodny z przepisami prawa, natomiast podział
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w okręgach Nr 3, Nr 4 i Nr 5 został zakwestionowany
przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Postanowieniem z dnia 19 lipca 2010 roku, w którym Komisarz
stwierdza, że podział gminy na dwa lub więcej okręgów
wyborczych jest możliwy tylko wtedy, gdy liczba radnych wybieranych w danej gminie, w tym przypadku
w gminie Wieliczka, byłaby większa od maksymalnej
liczby radnych wybieranych w okręgu (10 radnych)
określonej w ustawie (art. 133 ust. 1 cyt. ustawy). Liczba
11 mandatów łącznie dla gminy Wieliczka uzasadnia
konieczność podziału gminy na więcej okręgów wyborczych, jednak nie oznacza to możliwości dowolnego
podziału gminy na okręgi wyborcze. Ponieważ okręgiem
wyborczym jest jedna gmina, podział gminy na większą
od niezbędnej liczbę okręgów, stanowi naruszenie
art. 135 ust. 2 Ordynacji wyborczej. Im więcej okręgów
zostanie utworzonych w ramach jednej gminy, w tym
większym stopniu będzie naruszona zasada, że gmina
stanowi jeden okręg wyborczy. Komisarz wskazał, że
w przypadku gminy Wieliczka wystarczający byłby podział na dwa okręgi wyborcze - taki podział gminy pozwoliłby na utrzymanie liczby radnych w tych okręgach
w granicach określonych w Ordynacji.
Komisarz Wyborczy w Krakowie jednocześnie
wezwał Radę Powiatu Wielickiego – w terminie do dnia
12 sierpnia 2010 roku - do podjęcia nowej uchwały dotyczącej podziału powiatu na okręgi, zgodnej
z przepisami prawa - pod rygorem zastępczego dokonania podziału w trybie art. 203a Ordynacji wyborczej
i powiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej.
Pismem z dnia 26 lipca 2010 roku Starosta Wielicki
złożył skargę do Państwowej Komisji Wyborczej na powyższe Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie.
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Państwowa Komisja Wyborcza odpowiadając na
powyższą skargę pismem z dnia 6 sierpnia 2010 roku wyjaśniła, że na terenie gminy Wieliczka ma miejsce sytuacja,
w której należy dokonać podziału tej gminy na okręgi wyborcze, ponieważ liczba radnych przypadających na tę gminę wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów
wyborczych wynosi więcej niż 10 radnych. Jednak sytuacja
ta nie upoważnia Rady Powiatu Wielickiego do ustalenia
dowolnej liczby okręgów wyborczych. Jeżeli istnieje konieczność dokonania podziału gminy na dwa lub więcej
okręgów wyborczych, odstępstwo od zasady wyrażonej
w art. 135 ust. 2 Ordynacji musi być jak najmniejsze, a zatem
liczba okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy
winna być jak najmniejsza – w przypadku gminy Wieliczka
możliwe jest utworzenie dwóch okręgów wyborczych.
Ponieważ w wyznaczonym terminie 12 sierpnia
2010 roku Rada Powiatu Wielickiego nie dokonała ciążącego na niej obowiązku, Komisarz Wyborczy w Krakowie niniejszym Postanowieniem dokonał podziału powiatu wielickiego na okręgi wyborcze, określając ich
numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach.
Przy podziale gminy Wieliczka na okręgi do Rady
Powiatu Wielickiego wzięto pod uwagę zapis art. 135
ust. 5 Ordynacji mówiący o uwzględnieniu przy podziale
podziału gminy Wieliczka na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Miejskiej w Wieliczce.
W powiecie wielickim nastąpiły zmiany w liczbie
mieszkańców gmin powiatu, które powodują konieczność nowego podziału powiatu na okręgi wyborcze - na
podstawie liczby mieszkańców wg stanu na dzień
31 grudnia 2009 roku.

Liczba mieszkańców
Liczba mandatów
Norma przedstawicielstwa
Nr
okręgu

1
2
3

4

Granice okręgu

108423
23
4714,04

Liczba
mieszkańców

mandaty

Mandaty
zaokrąglenie

35338
23002
18429

7,49
4,87
3,90

31654

6,71

gminy: Biskupice, Gdów, Kłaj
gmina Niepołomice
gmina Wieliczka: os. KościuszkiPrzyszłość-Szymanowskiego,
Krzyszkowice, Lekarka, Ogrodowe,
Sienkiewicza-Asnyka-W. Pola,
Śródmieście, Zadory, Zdrojowe
Wieliczka: os. Bogucice, sołectwa:
Brzegi, Byszyce, Czarnochowice,
Chorągwica, Dobranowice, Gołkowice, Gorzków, Grabie, Grajów,
Grabówki, Jankówka, Janowice,
Kokotów, Koźmice Małe, Koźmice
Wielkie, Lednica Górna, Mała
Wieś, Mietniów, Pawlikowice,
Podstolice, Raciborsko, Rożnowa,
Siercza, Sułków, Sygneczów,
Strumiany, Śledziejowice, Węgrzce
Wielkie, Zabawa

108423

Proponowane
mandaty

7
5
4

okręgowa norma
przedstawicielstwa
(liczba mieszkańców w okręgu na
1 mandat)
5048,28
4600,40
4607,25

7

4522,00

7

23

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
(-) Teresa Rak

7
5
4

23

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 431

– 27678 –

Poz. 3143
Załącznik
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Krakowie
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Podział powiatu wielickiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Wielickiego
Numer okręgu wyborczego
1
2
3

4

Granice okręgu wyborczego

gminy: Biskupice, Gdów, Kłaj
gmina Niepołomice
gmina Wieliczka: os. Kościuszki-Przyszłość-Szymanowskiego, Krzyszkowice,
Lekarka, Ogrodowe, Sienkiewicza-Asnyka-W. Pola, Śródmieście, Zadory,
Zdrojowe
gmina Wieliczka: os. Bogucice,
sołectwa: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Dobranowice, Gołkowice, Gorzków, Grabie, Grajów, Grabówki, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów,
Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sułków, Sygneczów, Strumiany, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym
7
5
4

7

Komisarz Wyborczy w Krakowie
(-) Teresa Rak
3143

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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