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Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników
w Dziennym Domu Pobytu w Pobiedniku Małym

27779

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

27781

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice

27788

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXVIII/212/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszowice na lata 2009 - 2013

27788

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

27789

Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych
zajęć.

27790

Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego.

27791

Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów
przedszkolnych rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

27791

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie pozbawienia
statusu pomnika przyrody.

27792

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie pozbawienia
statusu pomnika przyrody

27792

Rady Gminy Nowy Targ - gmina z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadający Gminie Nowy Targ oraz wskazania organów do tego uprawnionych

27793

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

27794
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Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/435/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 marca 2005 roku
w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gimnazjów, szkół
podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Olkusz

27798

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

27798

Rady Gminy Pleśna z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Pleśna, mających charakter cywilnoprawny

27799

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
uchylenia Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr XXII/104/09 z dnia
26.03.2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych

27801

Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty Gminy
Słaboszów i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

27801

Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Statutu Urzędu Gminy w Słaboszowie

27802

Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Słaboszowie

27803

Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie

27803

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr XVI/87/91 i uchwale Nr XXI/196/08

27807

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
statutu jednostki organizacyjnej Gminy Słomniki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

27808

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok

27809

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Slomnikach

27811

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania
Gminie Miejskiej Kraków zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

27813

Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Trzcianie.

27813

Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia
p.o Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tymbarku
do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

27814

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

27814
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Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały
Rady Gmina Wielka Wieś Nr XIV/82/2007 z dnia 25 października 2007r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy
Wielka Wieś i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

27815

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wielka Wieś
i jej jednostkom organizacyjnym

27815

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś*

27817

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody - drzew uznanych za pomnik przyrody nr 173, rosnących na działce nr ew. 214 w miejscowości Zdonia, Gmina Zakliczyn.

27818

Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży na rzecz
najemców - lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Zakopane,
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej

27818

Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonej organizacji społecznej, której statutowym
celem działalności jest ochrona zwierząt na zapewnienie opieki bezdomnym
kotom na terenie Miasta Zakopanego.**

27819

__________________
*) Uchwała Nr KI-411/202/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie wskazało na stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
**) Uchwała Nr KI-411/183/10 z dnia 4 sierpnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie wskazało na stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
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UCHWAŁA NR XLII/354/2010
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu
Pobytu w Pobiedniku Małym
Na podstawie art. 97 ust. 5 w związku z art.51
ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 175/2009, poz. 1362) Rada Gminy
Igołomia – Wawrzeńczyce uchwala, co następuje:,
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności
za pobyt w: Dziennym Domu Pobytu w Pobiedniku Małym
§ 2. W decyzji kierującej do ośrodka wsparcia, wydanej przez Wójta Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, lub
z jego upoważnienia przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach, poza
okresem pobytu klienta w ośrodku i zakresem przyznanych
usług, określa się wysokość odpłatności, jaką ponosi klient
oraz sposób jej ponoszenia.
§ 3.
a) Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny.
b) Odpłatność jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. W miesiącu,
w którym klient nabywa lub traci prawo pobytu
w ośrodku wsparcia odpłatność jest ponoszona

w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu
w danym miesiącu.
c) Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu
z klientem, w granicach określonych w § 4 i § 5 biorąc pod uwagę jego sytuacje materialną i osobistą,
oraz zakres przyznanych usług.
§ 4.
a) W ośrodku wsparcia średni miesięczny koszt usług
w przeliczeniu na jedno miejsce, ustala Wójt Gminy
Igołomia - Wawrzeńczyce w ustawie budżetowej,
lub jej projekcie. Średni dzienny średni miesięczny
koszt usług podaje się do publicznej wiadomości
w sposób przyjęty w ośrodku wsparcia.
b) Wysokość odpłatności za usługi świadczone
w ośrodkach wsparcia, w tym usługi opiekuńcze
ustala się w oparciu o średniomiesięczny koszt
usług, o którym mowa w ust. 1.
c) W przypadku planowanej nieobecności klient jest zobowiązany zgłosić ją kierownikowi ośrodka wsparcia,
co najmniej 2 dni przed tą nieobecnością. W przypadku
nie wykonania tego obowiązku ust. 3 nie stosuje się.
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§ 5.
a) Klient nie ponosi opłat, jeżeli jego dochód jako osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w jego
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
b) Jeżeli kwota dochodu klienta jako osoby samotnie
gospodarującej, albo osoby w rodzinie, pozostająca
po wniesieniu opłat byłaby niższa niż 100% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, wówczas opłatę pomniejsza się
odpowiednio, tak aby kwota dochodu klienta pozostająca po wniesieniu odpłatności nie była niższa
niż 100% kryterium dochodowego.
c) Jeżeli w określonym czasie klient nie może ponieść
odpłatności, ustalonej, na jego wniosek lub na
wniosek pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, można częściowo lub całkowicie zwolnić klienta z odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia, w szczególności, jeżeli:
-wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny
w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia
lub innej placówce opiekuńczej;
-występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza
długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty mate-

Poz. 3156

rialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub
innych zdarzeń losowych;
-małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się
z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
-osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest
w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
1) Zwolnienia dokonuje w trybie decyzji administracyjnej Wójt Gminy, lub z jego upoważnienia Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2) Przy ustalaniu częściowego lub całkowitego zwolnienia klienta z opłatności można zasięgnąć opinii kierownika ośrodka.
§ 6. Wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia przelewane są na rachunek bankowy ośrodka
do 15 dnia każdego miesiąca.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójta Gminy
Igołomia – Wawrzeńczyce.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od dnia 1 lipca 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/354/2010
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Odpłatność za usługi w: Dziennym Domu Pobytu w Pobiedniku Małym
L.p.

1.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony
w % od kryterium dochodowego

2.
Do 100% kryterium dochodowego
≥ 100% ≤ 150%.
≥ 150% ≤ 200%
≥ 200% ≤ 250%
≥ 250% ≤ 300%
≥ 300% ≤ 350%
≥ 350% ≤ 400%
≥ 400%

Odpłatność za usługi Odpłatność za usługi
osoby samotnie
osoby w rodzinie
gospodarującej
Wskaźnik odpłatności miesięcznego kosztu
w % średniegoutrzymania
3.
4.
0
0
8%
9%
11%
12%
14%
15%
17%
18%
20%
21%
23%
24%
26%
27%

UZASADNIENIE Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu W Pobiedniku Małym,
zwanym dalej ośrodkiem wsparcia. Aktualnie obowiązująca ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. reguluje opłatę
za pobyt w ośrodkach wsparcia. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. ustawy opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą odpłatności, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.Do kompetencji rady
powiatu lub rady gminy (art. 97 ust. 5) należy ustalenie w drodzeuchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia.Zaproponowane w załączniku Nr 1 do projektu uchwały zasady odpłatności opracowanezostały
z uwzględnieniem priorytetów społecznych biorąc pod uwagę, iż w większości uczestnicyutrzymują się z niskich świadczeń ZUS
oraz zasiłków z pomocy społecznej.Odpłatność określona została w stosunku procentowym uzależnionym od kryteriumdochodowego oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodku wsparcia.Proponuje się ustalenie ośmiu procentowych progów
dochodowych, które będą stanowiłypodstawę naliczenia odpłatności, przy czym w sytuacji gdy dochód nie przekracza 100 %kryterium dochodowego (477 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 351 zł na osobęw rodzinie) odpłatności nie nalicza się. Projekt
uchwały przewiduje również możliwość zwolnienia z konieczności ponoszeniaodpłatności w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wobec powyższego koniecznym staje się podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot
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UCHWAŁA NR LI/430/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
pod nazwą „Regulamin konsultacji z organizacjami
pozarządowymi”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Marta Sobczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/430/2010
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 24 czerwca 2010 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Marta Sobczyk
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UCHWAŁA NR LI/431/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Krzeszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
nr 142 poz. 1591 z 2001 roku – tekst jedn. z p. zm.) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 31
poz. 266 z 2005 roku – tekst jedn.) Rada Miejska
w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1. § 5 załącznika do uchwały nr XXVIII/211/2008
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania
lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:
1. Za trudną sytuację materialną gospodarstwa
domowego należy uznać:
1) dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony – sytuację,
w której średni udokumentowany dochód na jednego
członka
gospodarstwa
domowego
w okresie
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
nie przekracza kryterium dochodowego określonego
w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,
2) dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu
lokalu socjalnego – sytuację, w której średni miesięczny udokumentowany dochód nas jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza w okresie
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:
-50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
-100% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym”.
§ 2.
§
9 pkt
2 załącznika
do
uchwały
nr XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice,
w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie: „nabyły uprawnienia do lokalu zamiennego, a zobowiązanym do jego dostarczenia jest Gmina”.
§ 3. § 10 pkt 4 załącznika do uchwały
nr XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice,
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w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie: „zostały wymienione w § 17”.
§ 4. § 11 załącznika do uchwały nr XXVIII/211/2008
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania
lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:1. Przyjmuje się następujące (według ich wagi) kryteria wyboru osób, którym
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony:
1) zamieszkują w lokalu przeznaczonym przez Gminę do
sprzedaży lub rozbiórki,
2) dokonują zwrotu dotychczas zajmowanego lokalu,
3) bezdomne, znajdujące się na liście, spełniające kryterium dochodowe, określone w § 5 ust. 1 pkt 1,
4) wskazane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową,
znajdujące się na liście, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji (wielodzietność, przemoc w rodzinie, bezradność, rodziny niepełne, niepełnosprawność) – spełniające kryterium dochodowe, określone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
5) znajdujące się na liście, o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, spełniające kryterium dochodowe, określone w § 5 ust. 1 pkt 1.
2. Przyjmuje się następujące (według ich wagi)
kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego:
1) bezdomne- znajdujące się na liście, spełniające kryterium dochodowe, określone w § 5 ust. 1 pkt 2,
2) zobowiązane do opróżnienia zajmowanego dotychczas lokalu, jeżeli sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał
im prawo do lokalu socjalnego,
3) znajdujące się na liście, o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, spełniające kryterium dochodowe, określone w § 5 ust. 1 pkt 2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dniu od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Marta Sobczyk
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UCHWAŁA NR LI/432/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/212/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszowice
na lata 2009 - 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
nr 142 poz. 1591 z 2001 roku – tekst jedn. z p. zm.)oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 roku nr 31 poz. 266 z p. zm.) Rada Miejska
w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 15 ust. 4 załącznika nr 1 do
uchwały nr XXVIII/212/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszowice na lata 2009 –
2013, który otrzymuje brzmienie:
4. Ogólny stan techniczny budynku: czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:
--

czynniki obniżające stawkę bazową czynszu: • zły
stan techniczny budynku, określony na podstawie wykonanych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

--

(Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 z p. zm.)
okresowych kontroli stanu technicznego: - 10%
czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu:
• dobry i bardzo dobry stan techniczny budynku,
określony na podstawie w/w okresowych kontroli stanu technicznego: + 10%, • przeprowadzenie
w budynku przedsięwzięć termomodernizacyjnych , o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji
i remontów (Dz. U. z 2008 roku nr 223 poz. 1459),
jeżeli spodziewana w audycie energetycznym
oszczędność z tytuły zmniejszenia zapotrzebowania
na energię cieplną, wyniesie min. 25%: + 25%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Marta Sobczyk
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UCHWAŁA NR LI/439/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115
z 2007 roku – tekst jedn. z p. zm.) , art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku – tekst jedn.
z p. zm.) oraz art. 140 kodeksu cywilnego Rada Miejska
w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2pasa drogowego dróg, stanowiących własność Gminy Krzeszowice oraz pozostających w zarządzie Gminy Krzeszowice, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(np.: kanalizacja sanitarna, linie energetyczne kablowe
i napowietrzne, teletechniczne kablowe i napowietrzne, sieci nośników energii włącznie z przyłączami),
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności,
w celach innych niż wymienione w pkt 1 – 3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni dróg, stanowiących własność Gminy Krzeszowice oraz pozostających

w zarządzie Gminy Krzeszowice, w celu prowadzenia
robót, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia:
1) pasa jedni do 20% szerokości - 0,80 zł/m2/dzień,
2) pasa jezdni od 20 % do 50% szerokości 2,40 zł/m2/dzień,
3) pasa jezdni powyżej 50% szerokości - 3,50 zł/m2/dzień.
2. Za zajęcie 1 m2chodników, zatok postojowych
i autobusowych stosuje się stawki jak w ust. 1 pkt 2.
3. Za zajęcie 1 m2ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, poboczy i rowów stosuje się stawki jak w ust. 1
pkt 1.
4. Przez jeden dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się dowolnie długie zajęcie pomiędzy godzinami
000, a 2400.
5. Do powierzchni zajęcia pasa drogowego wlicza
się powierzchnię zajętą pod: wykop, odkład ziemi z wykopu, ustawienie maszyn i pojazdów, terenu wygrodzonego.
§ 3. 1. Stawka opłaty rocznej za zajecie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, ustala się w wysokości 10,00 zł za m2 rzutu
poziomego umieszczonego urządzenia.
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2. Roczne stawki opłat w wysokości, określonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym.

§ 7. Za zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót oraz umieszczenie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz
reklam przez organy Gminy, podmioty stanowiące jednostki organizacyjne Gminy i stanowiące własność
Gminy, opłaty nie pobiera się.

§ 4. Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego,
w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych , nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
ustala się w wysokości dla:

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.

1) obiektów budowlanych – 0,25 zł za m2rzutu poziomego umieszczonego obiektu budowlanego dziennie,
2) reklam – 0,80 zł za m2powierzchni reklamy dziennie.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, w celach innych niż wymienione w § 2, 3 ,
4 ustala się stawkę opłaty dziennej w wysokości 0,25 zł
za m2.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 10. Traci moc uchwała nr XLVI/373/2010 Rady
Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 stycznia 2010 roku.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni
mniejszej niż 1 m2lub powierzchni pasa drogowego,
zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy mniejszej niż 1 m2stosuje się stawki
takie jak za zajęcie 1 m2pasa drogowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr inż. Marta Sobczyk
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UCHWAŁA NR XL/264/10
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów
oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.6
i 7 pkt.2 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z pózn. zm.), Rada Gminy Łapanów
uchwala co następuje:

Lp.
1.

2.

2a.
3.

4.
5.

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono wskazane
niżej stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach)
publicznych każdego typu (zespołach szkół) prowadzonych
przez Gminę Łapanów, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela do ustalonego niżej w godzinach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola liczącego:
- 2 oddziały
- 3 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
do 5 oddziałów
6 - 7 oddziałów
8 - 9 oddziałów
10 - 13 oddziałów
14 i więcej
Wicedyrektor szkoły podstawowej
Dyrektor gimnazjum liczącego:
do 3 - ch oddziałów
od 4-7 oddziałów
8 i więcej oddziałów
Dyrektor zespołu szkół
Kierownik świetlicy

2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust.1 odnosi
się również do nauczycieli, którym powierzono wykonywanie zadań dyrektora w zastępstwie nauczycieli,

Tygodniowy wymiar zajęć
12
7
12
9
8
7
6
9
12
10
4
8
26

którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje
on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo.
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§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, Wójt Gminy może przydzielić
godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godz. tygodniowo, chyba, że z planów nauczania przedmiotów wynika potrzeba przydzielenia większej
ilości godzin.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Wójt Gminy może na czas określony, w ramach posiadanych środków zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1. niniejszej
uchwały, lub zmniejszyć tygodniowy wymiar zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach (zespołach szkół) jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Gminy
w Łapanowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie:
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole
podstawowej i gimnazjum oraz zasad zwalniania tych
osób od obowiązku realizacji tygodniowego obowiąz-
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kowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Uchwała Nr XXVI/ 194/05 Rady Gminy Łapanów z dnia
29 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek dla dyrektorów zespołów, ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów zespołów oraz zmiany uchwały
Rady Gminy Nr VI/42/2003 z dnia 27 czerwca 2003r.
Uchwała Nr XXX/199/09 Rady Gminy Łapanów z dnia
13 sierpnia 2009r. sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Nr VI/42/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie: zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum oraz zasad zwalniania tych osób
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązujacą od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR XL/265/10
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.42 ust.7 pkt.3
w związku z art.91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczycyiela / tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zm./ Rada Gminy Łapanów uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3
Karty Nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dla: logopedy szkolnego - 26 godzin.
§ 2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w § 1. należy rozumieć zajęcia grupowe
i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagno3162

stycznych, doradczych, profilaktycznych i terapeutycznych.
§ 3. 1. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i konsultacji należy rozumiec jednostkę 60 minut.
2. Wymiar, o którym mowa w ust.1 przyjmuje się
w pełnych godzinach z tym, że godzinę do 0,5 pomija
się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.
3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru
ustalonego w ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi
w rozumieniu art. 35 ust.2 Karty Nauczyciela.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2010
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie
ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych rocznego przygotowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001,
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 14a ust.1, art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t. Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572
z póź.zm.). uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia
sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów
przedszkolnych rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice w §1 dokonuje się następujących zmian:
1. §1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§1 . 1.
Szkoła Podstawowa w Michałowicach obejmuje swym
obwodem: 1) miejscowości: Michałowice, Górna Wieś,
Wilczkowice, Kozierów, Zerwana, Młodziejowice, Wola
Więcławska – przysiółek Firlejów,”

Dworskie, Sieborowice, Więcławice Stare, Więcławice
Dworskie, Pielgrzymowice, Zdzięsławice, „
3. .§1. ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§1. 4.
Gimnazjum w Michałowicach obejmuje swym obwodem: 1) miejscowości: Michałowice, Górna Wieś, Wilczkowice, Kozierów, Zerwana, Młodziejowice, Wola Więcławska – przysiółek Firlejów,”
4. §1. ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§1 6.
Gimnazjum w Więcławicach Starych obejmuje swym
obwodem: 1) miejscowości: Wola Więcławska – bez
przysiółku Firlejów, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Więcławice Stare, Więcławice Dworskie, Pielgrzymowice, Zdzięsławice, „
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 września 2010roku.

2. §1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§1. 2.
Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych obejmuje
swym obwodem: 1) miejscowości: Wola Więcławska –
bez przysiółku Firlejów, Zagórzyce Stare, Zagórzyce

Przewodniczący Rady:
Janusz Szopa
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UCHWAŁA NR XLIX/640/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.)
oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz.U. z 2007. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) - Rada Gminy
Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody
drzewo gat. sosna wejmutka, rosnące w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr DW 964 - działka ew.
nr 3687/8, w miejscowości Kasina Wielka. uznane za
pomnik przyrody decyzją Wojewody Nowosądeckiego
z dnia 23.12.1977 r. Nr Rlsop 7140 / 28 / 77.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa, powodujący
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi
wojewódzkiej DW 964 oraz sąsiadującego z drzewem
budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk
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UCHWAŁA NR XLV/513/2010
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-

dzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Krakowie, Rada Miasta Nowy Targ
uchwala co następuje:
§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody - drzewa z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos L.)
o obwodzie pnia 407cm, rosnącego w grupie pięciu
drzew: trzech lip szerokolistnych i dwóch lip drobnolistnych, uznanego Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody
Nowosądeckiego z dnia 4 luty 1993r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody stanowiska kłokoczki południowej

Poz. 3165,3166

oraz niektórych drzew znajdujących się na obszarze
województwa nowosądeckiego (Dz. Urzęd. Woj. Nowosądeckiego Nr 3/93 poz. 27) za pomnik przyrody.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowy Targ.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski
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UCHWAŁA NR XXXVII/405/10
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowy Targ oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 55,56,57,58,59 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009r., Nr 157 poz. 1240) w związku z 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 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 oraz
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2010 Dz.U. Nr 17 poz. 95) – Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz odraczania lub rozkładania
na raty spłaty tych należności, przypadających Gminie
Nowy Targ, zwanej dalej "gminą" od osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności pieniężnej– oznacza to kwotę główną należności o charakterze cywilnoprawnym wraz z odsetkami za zwłokę, oraz innymi kosztami egzekucji,
2) kosztach egzekucyjnych– oznacza to opłaty egzekucyjne, a także zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesione w toku egzekucji w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r., Nr 167 poz.1191
z późn. zmianami),
3) miesięczne wynagrodzenie– średniomiesięczne łączne wynagrodzenie przypadające na osobę za okres
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
pomniejszone o wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa , które nie przekracza kwoty trzykrotności
zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362
z późn.zmianami) i aktach wykonawczych.
§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane
w całości, lub w części jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił tylko ruchomości
niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, lub pozostawił przedmioty codziennego
użytku o wartości nie przekraczającej 6000 zł,
2) dłużnik- osoba prawna został wykreślony z rejestru
osób prawnych i jednocześnie nie posiada majątku
z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność za dług z mocy prawa nie przechodzi na
osoby trzecie,
3) dłużnik będący osobą prawną pozostaje w trudnej
sytuacji majątkowej. Trudna sytuacja majątkowa to
udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że nastąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w deklaracji podatkowej za rok poprzedzający dany rok kalendarzowy,
4) dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową, i wysokość dochodów/ miesięczne wynagrodzenie/ nie jest w stanie uiścić należności,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów egzekucyjnych,
6) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
7) nie można ustalić dłużnika, lub miejsca jego pobytu,
8) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
9) wysokość wierzytelności nie przekracza kosztów
upomnienia - a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek
od należności głównej,
10) mimo braku okoliczności wymienionych w pkt 1-9
jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające
wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne
względy gospodarcze, lub społeczne, lub jest ono uzasadnione ważnym interesem dłużnika(np. zdarzenie
losowe, awaria itp.) lub interesem publicznym.
2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną można umorzyć wierzytelność w całości lub części jeżeli:
1) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, ze uregulowanie zobowiązania
spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie
prowadzenia działalności statutowej,
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2) niemożność świadczenia jest wynikiem czynników od
nich niezależnych.

czących pomocy publicznej (j.t. z 2007r., Dz. U. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do niej.

§ 4. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych jest
Wójt Gminy Nowy Targ.

§ 7. Wójt Gminy Nowy Targ przedstawia Radzie
Gminy Nowy Targ raz w roku w terminie do 30 kwietnia
następnego roku informację dotyczącą zakresu udzielonych ulg, w trybie określonym uchwałą. Informacja jest
sporządzana według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok przedkładania informacji.

§ 5. 1. Umorzenie , odroczenie, rozłożenie na raty
należności pieniężnych wynikających ze stosunków
cywilnoprawnych przypadających Gminie Nowy Targ
następuje w drodze porozumienia, lub w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
2. Umorzenie, rozłożenie na raty , odroczenie terminu spłaty całości lub części wierzytelności w przypadku określonym w § 3 ust.1 pkt 3, 4,10 może nastąpić
na pisemny wniosek dłużnika.
3. W sytuacjach określonych w § 3 ust.pkt. 1,2, 5,
6,7, 8,9 umorzenie wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych może nastąpić z urzędu
w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Nowy Targ.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVI/266/06 Rady
Gminy Nowy Targ z dnia 19 czerwca 2006r.w sprawie:
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz wskazania osób do tego uprawnionych
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 6. Przy umarzaniu wierzytelności, odraczaniu
i rozkładaniu na raty należności pieniężnych przypadających gminie i gminnym jednostkom od dłużników będących przedsiębiorcami, stosuje się ustawę z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty-

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Parzygnat
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UCHWAŁA NR XXXVIII/314/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320) w związku z art. 18 ust. 2
pkt 14a i 15 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 2002 r. 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 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142

i 146). Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala
co następuje:
§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XXVII/177/05 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 marca 2005 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wzory wniosków
o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu”
2) załącznik do Regulaminu określający wzór wniosku
o udzielenie pomocy materialnej zastępuje się załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Nowego
Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/314/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym .../...
Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.
Wnioskodawca
(należy zaznaczyć stawiając znak „X”)
 Rodzic  Pełnoletni uczeń  Dyrektor szkoły
Dane osobowe i adres zamieszkania ucznia
Nazwisko
ucznia
Imiona
Imię i nazwisko
ojca
Imię i nazwisko
matki
Nr PESEL
ucznia
Nr konta bankowego na
które ma być
przelewane
stypendium
Miejscowość
Ulica
Nr telefonu
domowy
Informacja o szkole
Nazwa szkoły
(jeżeli szkoła
jest w zespole
podać również
nazwę zespołu)
Adres
Telefon
Klasa do której
uczęszcza
uczeń w roku
szkolnym
...../........

Kod
pocztowy
Nr
domu
komórkowy

Maturalna

 Tak
 Nie

Krótkie wyjaśnienie dotyczące sytuacji materialnej w rodzinie:

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Świadoma (-y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:
·
·
Lp.

1

moja rodzina składa się z ……………osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi .................. zł
Imię
Rok urodzenia,
Status zawodowy * (nazwa), w przypadku uczniów wskazać
Dochód
i nazwisko Stopień pokreszkołę
netwieństwa
to**/***
wnioskodawca
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2
3
4
5
6
7
8
9
Łączny dochód gospodarstwa domowego
*pracujący, uczeń, student, bezrobotny, emeryt, rencista, prowadzący własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne .
·
załączam do wniosku odpowiednio zaświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :
1. od pracodawcy o uzyskanych dochodach,
2. Zaświadczenie i opina dyrektora szkoły,
3.
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
4.
oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
5.
zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach
(zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny itp.),
6.
wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania
(przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
7.
zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach w roku szkolnym,
8.
odcinek renty / emerytury,
9.
inne dokumenty: .....................................................................................................
** za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich
uzyskania, pomniejszoną o:
·
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
·
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, ·
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. *** osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
przedstawiają dochody za rok poprzedni zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wraz z oświadczeniem
o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznawania pomocy
materialnej dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.
Miejscowość,
................................

data
........................................

Podpis wnioskodawcy
.......................................
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/314/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SZKOLE DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA
WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI
Nazwisko ucznia
Imiona
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
PESEL ucznia
Adres miejsca zamieszkania
Ulica, nr domu:
Nr telefonu:

Miejscowość:
Gmina:
Województwo:

Kod pocztowy:
Bank / nr konta bankowego
Świadoma (-y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:
·
moja rodzina składa się z …………… osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
·
średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ..................
zł,słownie...............................................................................
·
załączam do wniosku (dokumenty poświadczające nagłe pogorszenie się sytuacji):
·

.............................................................................................................

·

.............................................................................................................

·
............................................................................................................
·
............................................................................................................
Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji, która zaistniała w wyniku zdarzenia losowego:
·
zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
klęski żywiołowej wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie) innych, szczególnych okoliczności ·
do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Wiśnicz - w rodzinie zaistniało zdarzenie w/w

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznawania pomocy
materialnej dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby
trzecie w celach wynikających z przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.

Miejscowość ...........................data.................................
......................................................................................................................
czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XLIX/532/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/435/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Olkusz
Na podstawie art.49 ust.1 pkt 1, ust.2, w związku
z art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006 roku
poz.674 z późn. zm.), zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. zm.)Rada Miejska w Olkuszu
uchwala, co następuje:
1. 1.W Uchwale Nr XXXVI/435/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli , dla których
organem prowadzącym jest Gmina Olkusz wprowadza
się nastepujące zmiany:
1) ust.1/ otrzymuje brzmienie:
"1.Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznowychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz
realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób
podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektora
szkoły, tryb zgłaszania kandydatów do nagród dla na-

uczycieli zespołu szkół, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz."
2) ust.2 pkt1 otrzymuje brzmienie:
"1/ szkole - należy przez to rozumieć zespół szkół, przedszkole, szkołę podstawową , gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Olkusz,"
3) ust.3 otrzymuje brzmienie:
"3. W budżecie Gminy tworzy sie specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1%
planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół."
2. 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
3. 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

3168
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UCHWAŁA NR XLIX/533/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 lutego 2009 r.w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom doddatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Działając na podstawie art.30 ust.6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz.U. Nr 97 z 2006 roku poz.674 z późn. zm.), w związku
z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 roku
poz.1591 z późn. zm.)-Rada Miejska w Olkuszu
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/326/2009
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 lutego 2009r. "Regulaminie w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia ", wprowadza się następujące
zmiany:
1) skreśla się § 5 ust.2
2) w Rozdziale III Dodatek funkcyjny i specjalistyczny
§ 5 ust.3 lit a , b i c otrzymują brzmienie:
a) "a. wicedyrektorowi w przedszkolu w wysokości od
280,00 zł do 700,00 zł miesięcznie,
b) b.
wicedyrektorowi
w szkole
podstawowej,
w gimnazjum oraz w zespole szkół w wysokości:

--

12-15 oddziałów - od 350,00 zł do 700,00 zł miesięcznie,
-16-22 oddziały - od 450,00 zł do 900,00 zł miesięcznie,
-23 oddziały i więcej - od 550,00 zł do 1100,00 zł
miesięcznie,
c) inne stanowiska kierownicze w szkole od 300,00 zł
do 500,00 zł miesięcznie".
3) w Rozdziale III Dodatek funkcyjny i specjalistyczny
§ 6 ust.1-3 i 5 otrzymują brzmienie:
"1. nauczyciela przedszkola - od 90,00 zł do 120,00 zł
miesięcznie
2. wychowawcy klasy w szkole podstawowej - od
90,00 zł miesięcznie do 120,00 zł miesięcznie
3. wychowawcy klasy w gimnazjum - od 90,00 zł miesięcznie do 120,00 zł miesięcznie
5. doradcy metodycznego od 400,00 zł miesięcznie do
600,00 zł miesiecznie."
4) w Rozdziale VII Wysokość i warunki wypłacania nagród §15 ust.1 otrzymuje brzmienie:
" W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych
rocznych
wynagrodzeń
osobowych
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z przeznaczeniem na nagrody burmistrza i dyrektorów
szkół."

wadza się następujące zmiany: Tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie.

2. W Załączniku nr 1 do Regulaminu w sprawie
wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia w Tabeli dodatków funkcyjnych wproLp. Stanowisko/funkcja
1.
Dyrektor przedszkola:
a) do 2 oddziałów
b) 3-4 oddziałów
c) 5-6 oddziałów
d) 7 i więcej oddziałów
2.
Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół:
a) do 6 oddziałów
b)7-15 oddziałów
c)16-22 oddziałów
d)23-35 oddziałów
e) 36 i więcej oddziałów
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1 oraz
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Olkusz.

Poz. 3169,3170

Miesięcznie w zł
360,00 - 600,00
450,00 - 750,00
480,00 - 950,00
550,00 - 1200,00
450,00 - 800,00
480,00 - 1200,00
550,00 - 1400,00
700,00 - 1800,00
950,00 - 2700,00

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR XXXVI/295/10
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych Gminy Pleśna, mających charakter cywilnoprawny
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1, art. 41
i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm.) art. 59
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
art. 2 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, ze
zm.), Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pleśna
lub jej jednostkom podległym zwanych dalej „należnościami”, obejmujących ich umarzanie, odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładania na raty, a także wskazuje
organ i osoby do tego uprawnione.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
należności, których zasady, tryb umarzania, odraczania
spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.
§ 2. 1. Przez wartość należności, o której mowa
w uchwale, należy rozumieć kwotę należności głównej.
2. Udzielenie ulgi może dotyczyć całej należności
lub jej części, a także odsetek i pozostałych należności
ubocznych.

§ 3. Umorzenie należności z urzędu w całości lub
w części stosuje się 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
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.
§ 4. Umorzenie należności, w całości lub w części
może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek dłużnika jeżeli pobranie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, albo podmiot wykonujący działalność pożytku publicznego wykaże, że ściągnięcie wierzytelności pozbawiłoby go możliwości realizacji wykonywanego zadania publicznego.
§ 5. Umarzanie należności obciążającej więcej niż
jednego dłużnika może nastąpić tylko wtedy, gdy oko-
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liczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników. Umorzenie należności głównej
powoduje również umorzenie należności ubocznych
w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona
należność główna. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na dzień złożenia wniosku.
§ 6. Ulgi w spłacie należności polegające na odraczaniu terminu zapłaty lub rozkładaniu na raty, mogą
być udzielone w przypadkach wskazanych w §3 i w §4
gdy jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.
§ 7. 1. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie
terminu płatności na raty może być udzielone na okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia uwzględnienia
wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności może być dłuższy.
2. Od należności w stosunku do których zastosowano jedną z ulg wymienionych w ust 1 nie nalicza się
odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do
upływu ustalonych terminów zapłaty, chyba że przy
zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.
3.
Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości należności, której termin płatności
odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi
za zwłokę.
§ 8. 1. Ulgi dla przedsiębiorców stanowiące pomoc
publiczną, mogą być udzielane jako pomoc de minimis
na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą spełniającego warunki określone w §3 ust.1,
§4 i w §5 oraz warunki konieczne dla uzyskania takiej
pomocy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
oraz
zgodnie
z rozporządzeniem
Komisji
(WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.)
2. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie,
odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności
przedkłada dodatkowo:
1) oświadczenie, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji
ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.),
2) oświadczenie lub kopie wszystkich zaświadczeń
o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach
kalendarzowych,
3) informację o każdej pomocy innej niż de minimis,
jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych, co do których wnosi o udzielenie
ulgi na podstawie niniejszej uchwały.
3170
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§ 9. Do umarzania należności i udzielania ulg
uprawnieni są:
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych jeżeli
kwota należności nie przekracza jednorazowo 3000,00 zł.
(słownie: trzech tysięcy złotych),
2. Wójt Gminy Pleśna – w stosunku do pozostałych należności
§ 10. 1. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego
wniosku, a także w przypadku skorzystania z możliwości
udzielenia ulgi z urzędu, kierownik jednostki organizacyjnej, której zakresu działania należność dotyczy, przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu
ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w §3 lub
w §4w przypadku przedsiębiorcy, czy spełnione są warunki określone w § 8.
2. W przypadku ulg udzielanych na wniosek osoba wymieniona w ust 1 zbiera szczegółowe informacje
o sytuacji rodzinnej i majątkowej dłużnika.
3. Osoba wymieniona w ust 1 może wezwać
dłużnika do złożenia lub uzupełnienia dokumentów
uzasadniających przesłanki zastosowania ulg w spłacie
należności. Jako dowód należy dopuścić wszystko,
co może przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy a nie
jest sprzeczne z przepisami prawa.
§ 11. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności albo rozłożenia
płatności całości lub części należności na raty następuje
na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie
pisemnej,
§ 12. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdanie
z przyznanych ulg dotyczących należności z zakresu
działania jednostek.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku
w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni. Dane
w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku
roku.
§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Pleśna
Nr XXXV/250/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, przypadające Gminie Pleśna i jej
jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów
do tego uprawnionych.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pleśna
Leszek Nowicki
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UCHWAŁA NR XXXIII/165/2010
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr XXII/104/09 z dnia 26.03.2009r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 8 b ustawy z dnia
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz.U.z 2009r. Nr 1, poz 7 z późn. zm.) Rada
Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXII/104/09 z dnia
26.03.2009r. ogłoszoną w Dz. U. Województwa Małopolskiego Nr 356/09 z dnia 18.VI.2009r. poz. 2554 upoważniającą Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim do podejmowania
wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych,

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/189/10
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty Gminy Słaboszów
i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 59ust. 1-3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Rada
Gminy w Słaboszowie uchwala, co następuje:

e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny
f) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,
g) dotyczą odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Słaboszów oraz jednostek podległych Gminie Słaboszów, do których nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60).

2. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 1
pkt a i f, może nastąpić z urzędu

§ 2. 1. Należności pieniężne mogą zostać umorzone w całości lub w części, jeżeli:
a) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku lub pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub
pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6 000 zł. albo nie można ustalić dłużnika,
b) 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,
c) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji

3. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy równocześnie określić termin zapłaty pozostałej do uregulowania należności. W przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminu płatności, zapłata
należności staje się natychmiast wymagalna wraz
z należnymi odsetkami
§ 3. 1. Na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części lub w całości,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności,
3) płatność całości lub w części należności może zostać
rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych
ważnym interesem Gminy Słaboszów lub ważnym interesem dłużnika, w szczególności gdy ściągnięcie
wierzytelności zagraża jego egzystencji lub egzystencji
osób będących na jego utrzymaniu.
§ 4. 1. Do umarzania należności uprawniony jest
Wójt Gminy Słaboszów.
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2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1
rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi lub odsetkami umownymi.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 5. 1. Wójt Gminy, działając na zasadach określonych w § 4, na wniosek dłużnika, może jednorazowo
odraczać terminy zapłaty całości lub części należności
na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia
wniosku. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie
może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia
wniosku . Wójt Gminy bierze pod uwagę możliwości
płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające
sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. W przypadku rozłożenia należności na raty lub
odroczenia terminu zapłaty należności nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od złożenia wniosku
o zastosowaniu ulgi do dnia upływu ustalonych
w umowie terminów spłaty należności.
3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności
należności pieniężnych odroczonych lub rozłożonych na
raty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi
odsetkami ustawowymi od dnia pierwotnej daty wymagalności zobowiązania.
§ 6. 1. Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym, w całości lub w części, następuje w formie
decyzji Wójta Gminy.
2. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w § 2.
§ 7. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną 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.)
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udzielenie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej,
zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia albo
informacje o nieotrzymaniu pomocy.
3. Do czasu przekazania przez dłużnika zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa
w ust. 2 pomoc nie może być udzielona.
§ 8. Wójt Gminy może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności jeżeli
wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo dłużnik wprowadził organ w błąd,
co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia
decyzji.
§ 9. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielanie ulg nie załatwione do dnia wejścia w życie uchwały
podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejsza uchwałą.
§ 10. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Słaboszów zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za dany rok.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słaboszów
§ 12. Traci moc Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy
w Słaboszowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek
organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Dulewicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/191/10
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Urzędu Gminy w Słaboszowie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.2 pkt 2
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
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 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), w związku
z art. 105 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(dz.U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Słaboszowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Urzędu Gminy w Słaboszowie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/229/06 Rady Gminy
w Słaboszowie z dnia 09 czerwca 2006 roku (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 494 z dnia 18 sierpnia 2006 roku, poz.
3061) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I, w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)”,
2) w rozdziale IV , w § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie:
”Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan
finansowy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Dulewicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/192/10
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół
w Słaboszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm./ i art. 5 ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ w związku z art. 105
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz. 1241/ uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Słaboszowie, nadanym
uchwałą Nr XIII/81/99 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia
26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Słaboszowie, zmienionym uchwałami: Nr V/49/03 z dnia
27 lutego 2003 r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 90,
poz. 1218/ i Nr XX/130/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.
/Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 320, poz. 3425/ wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 pkt 2 - 4 otrzymują brzmienie:
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
/Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./,
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./”;
2. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zespół realizuje zadania administracji samorządowej w zakresie oświatowych ustawowych zadań własnych gminy i organu
prowadzącego szkoły publiczne.”;
3. § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe
zadania realizowane przez Zespół oraz ich podział dla
poszczególnych stanowisk pracy, określa Regulamin
organizacyjny Zespołu, ustalony przez kierownika.”;
4. w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Zespół
realizując zadania stosuje zasady gospodarki finansowej
określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Dulewicz

3174

3175
3175

UCHWAŁA NR XXXVII/193/10
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15, art. 40 ust.2,
pkt. 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591, z późn. zm./oraz art. 17, art.18 ust.1
i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz.1362, z późn. zm. / - Rada Gminy w Słaboszowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały:
1) Nr XVIII/118/04 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia
29 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2) Nr VII/42/07 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia
28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Dulewicz
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Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Dulewicz
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UCHWAŁA NR XXXIX/399/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/87/91 i uchwale Nr XXI/196/08
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 16
ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./- Rada Miejska
w Słomnikach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W § 2 uchwały Nr XVI/87/91 Rady Miejskiej
w Słomnikach z dnia 25 września 1991r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego na bazie podlegającego likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Słomnikach, po słowach "tworzy się" dodaje
się słowo "Samorządowy".
2. W § 3 uchwały określonej w pkt. 1 § 1 niniejszej
uchwały oraz uchwały nr XXI/196/08 z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/87/91 otrzymuje nowe brzmienie: "Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego" Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach" zwanego w dalszym ciągu uchwały "Zakładem", będą zadania własne gminy, w zakresie:
3176

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2) dróg,ulic,mostów,placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) targowisk i hal targowych,
6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fizycznej i sportu w tym utrzymania terenów
rekreacyjnych i urzadzeń sportowych".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach:
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XXXIX/400/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu jednostki organizacyjnej Gminy Słomniki Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Słomnikach
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 (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz uchwały Nr XVI(87)01 Rady Miejskiej
w Słomnikach z dnia 25 września 1991 r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego na bazie podlegającego likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach oraz jej zmian dokonanych
uchwałami Nr XXI/196/08 i Nr XXXIX/399/10 – Rada
Miejska w Słomnikach uchwala, co następuję:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/197/08 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Słomnikach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

§ 1. Uchwala się Statut jednostki organizacyjnej
Gminy Słomniki Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Słomnikach w brzmieniu załącznika
do uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/400/10
Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach
CZĘŚĆ I
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI
§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach jest zakładem budżetowym utworzonym uchwałą nr XVI/87/91 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 1991 roku, w sprawie utworzenia zakładu budżetowego na bazie podlegającego likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
2. Zakład działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.),
b) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.),
c) Niniejszego statutu.
§ 2. 1. Jednostka organizacyjna ZGKiM Gminy
Słomniki została utworzona na podstawie art.18 ust. 2
pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.).

---

-----

dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,
cieplną i gaz,
lokalnego transportu zbiorowego,
targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewień,
kultury fizycznej i sportu w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
CZĘŚĆ III
ZASADY DZIAŁANIA ZAKŁADU

§ 4. 1. Zakład wykonuje zadania określone w § 3
odpłatnie.
2. Zakład pokrywa koszty swojej działalności
z przychodów własnych.

2. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz
Gminy Słomniki i Rada Miejska w Słomnikach.

§ 5. 1. Zakład otrzymuje z budżetu Gminy dotacje
przedmiotowe, a także dotacje podmiotowe lub dotacje
celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

CZĘŚĆ II
II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZAKŁADU

2. Zakres i zasady przyznawania dotacji, o których
mowa w ustępie 1 określa każdorazowo Rada Miejska
w Słomnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. 1. Przedmiotem działania Zakładu są zadania
własne Gminy w zakresie:
--

gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

3. Dotacje nie mogą przekroczyć 50% kosztów
działalności Zakładu , za wyjątkiem dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji, a także dotacji celowych na zadania bieżące
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finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

działając w ramach udzielonych mu upoważnień ponosi
odpowiedzialność przed Dyrektorem

§ 6. 1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Zastępcę Dyrektora Zakładu i Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

2. Z rachunku Zakładu można dokonywać wypłat do
wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.
§ 7. 1. Projekt planu finansowego sporządza Dyrektor Zakładu i przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora
Zakładu po dostosowaniu go do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Słomnikach.
3. Roczny plan finansowy obejmuje przychody,
w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenie
z budżetem Gminy Słomniki.
§ 8. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej Zakładu określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów
w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
§ 9. Zasady wynagrodzenia i premiowania pracowników Zakładu określa Regulamin wynagradzania określony
przez Dyrektora Zakładu na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
CZĘŚĆ VI
ORGANIZACJA ZAKŁADU
§ 10. 1. Na czele Zakładu stoi Dyrektor, który zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 12. Dyrektor Zakładu i Zastępca Dyrektora nadzorują działalność komórek wchodzących w skład pionów
organizacyjnych.
§ 13. 1. Regulamin organizacyjny Zakładu ustala
Dyrektor Zakładu.
2. Regulamin organizacyjny Zakładu określa zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność
osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne
w Zakładzie.
CZĘŚĆ V
NADZÓR NAD ZAKŁADEM
§ 14. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora, w tym, w zakresie
prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy
Słomniki.
§ 15. Burmistrz ma prawo nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia istotnych potrzeb społecznych
oraz w wypadku klęski żywiołowej.
§ 16. Burmistrz w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora jest sprzeczna z prawem wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do jej zmiany lub
cofnięcia.
§ 17. 1. Dyrektorowi Zakładu przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu w stosunku do decyzji Burmistrza
podjętych wobec Zakładu w trybie nadzoru.

2. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Słomniki.

2. Sprzeciw wnosi się do Rady Miejskiej w Słomnikach w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Wniesienie sprzeciwu nie wstrzymuje wykonania decyzji.

3. Dyrektor Zakładu ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt pracy Zakładu i jego wyniki.

3. Rada Miejska w Słomnikach rozstrzyga sprawę
w sposób ostateczny.

§ 11. 1. Dyrektor Zakładu kieruje nim i zarządza
samodzielnie i przy pomocy swojego zastępcy, który

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XXXIX/403/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm./ oraz art.211,

art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240/ Rada Miejska
uchwala co następuje :
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§ 1.
1)

DOCHODY

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

010
01095

756

75619

801
80101
80104
80114

851
85154

852
85212

85219
900
90095

TREŚĆ
Rolnictwo i łowictwo
Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym : zwrot nienależnie pobranego podatku akcyz.
Dochody od osób prawnych osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z różnych rozliczeń
Dochody bieżące w tym : kary umowne za nieterminowanie wykonanie robót
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody bieżące w tym : odsetki
Przedszkola
Dochody bieżące w tym : odsetki
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej
szkół
Dochody bieżące w tym : odsetki
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dochody bieżące w tym : zwrot z rozliczenia -Izba
Wytrzeżwień
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące w tym : odsetki
Ośrodki pomocy społecznej
Dochody bieżące w tym : odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym : wpływy z usług

Ogółem:

ZMNIEJSZENIE
DOCHODÓW
-

ZWIĘKSZENIE
DOCHODÓW
171,00171,00171,00-

-

5.000,00-

-

5.000,005.000,00-

-

2.600,001.000,001.000,00500,00500,001.100,00-

-

1.100,003.000,003.000,003.000,00-

-

1.200,00200,00-

-

200,001.000,001.000,0050.000,0050.000,0050.000,0061.971,00-

ZMNIEJSZENIE
WYDATKÓW
-

ZWIĘKSZENIE
WYDATKÓW
15.171,0015.000,0015.000,00171,00171,00-

-

50.000,0050.000,0050.000,00-

-

30.000,0030.000,0030,000,00-

12.920,0012.920,0012.920,00-

-

2) WYDATKI
DZIAŁ

ROZDZIAŁ

010
01010
01095

600
60004

750
75023

801
80101

TREŚĆ
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe /kanalizacja Miłocice/
Pozostała działalność
Wydatki bieżące /zwrot do Urz.Wojew.nienależnie
pobranej akcyzy/
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Wydatki bieżące /dopłaty do biletów transportu zbiorowego/
Administracja publiczna
Urzędy gmin /miast../
Wydatki majątkowe /zakup środka transp.dla brygady remontowe/j
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące w tym :
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-zadania statutowe
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- wydatki statutowe jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe /skatepark, place zabaw/
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące w tym :
- zadania statutowe
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące w tym :
- zadania statutowe
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące w tym :
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- zadania statutowe

Ogółem:
3) ZWIĘKSZENIE ROZCHODÓW -o kwotę 24.000,00-zł
-Udzielenie pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej na ul.Krakowskiej w Słomnikach
4) ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW- o kwotę 183.000,00-zł
-Wolne środki w kwocie 183.000,00-zl

12.920,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0027.920,00-

90.800,0090.800,0060.800,0010.000,0050.800,0030.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0012.920,0012.920,0012.920,007.200,005.720,00248.891,00-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. W związku ze zmianami budżetu z § 1 pkt 3
i pkt 4 ulega zmianie załącznik Nr b12 Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r. Nr XXXIV/345/09 Rady
Miejskiej w Słomnikach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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3179

UCHWAŁA NR XXXIX/406/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia
Zdrowia w Slomnikach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 39
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) Rada Miejska w Slomnikach
uchwala, co następuje:

2) W § 6 ust. 2 pkt. 1 skreśla się się zapis "Punkt Lekarski
w Niedźwiedziu".
3) Schemat Organizacyjny SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
w Słomnikach, o którym mowa w § 13 ust. 2 Statutu,
który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Radę Społeczną SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
następujące zmiany w Statucie Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
przyjętego uchwałą Nr IX/63/03 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 wrzesnia 2003 r.:

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

1) § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma siedzibę w Słomnikach."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/406/10
Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XXXIX/412/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Kraków zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10
i art. 74 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz
art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43
z późn.zm.) w związku z art. 4 pkt 7a ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.
z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.) Rada Miejska
w Słomnikach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę
Słomniki porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Kraków w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie organizacji przewozów, regulacji taryfowych oraz stanowienia przepisów porządkowych.

2. Dla sfinansowania zobowiązań wynikających
z niniejszego porozumienia ustala sie zasadę zapewnienia corocznie w budżecie Gminy Słomniki środków
finansowych w wysokości wynikającej z warunków
zawartego porozumienia.
3. Do zawarcia porozumienia z Gminą Miejską
Kraków upoważnia się Burmistrza Gminy Słomniki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XXV/ 188/10
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. z późn. zm. ) oraz
art. 36 i 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach
opieki zdrowotnej / Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.
zm.) - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:
§ 1.

ograniczania ich dostępności, warunków udzielania
i jakości.
4. Jeżeli do dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie
nastąpi rejestracja niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej świadczenia udzielane będą
przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Trzcianie na dotychczasowych zasadach.

Wszczyna się z dniem 1 października 2010r. likwidację Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie, zwanego dalej Zakładem.

§ 4.
1. W okresie likwidacji Zakładem zarządza Likwidator
powołany przez Radę Gminy Trzciana.

§ 2.
1. Zakończenie działalności medycznej Zakładu nastąpi
z dniem 31 grudnia 2010r.

2.
Szczegółowy zakres czynności Likwidatora
określony zostanie przez Radę Gminy Trzciana w odrębnej uchwale.

2. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi
nie później niż do dnia 31 marca 2011r.

§ 5.
1. Po zakończeniu działalności medycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 mienie (składniki materialne i niematerialne) będące własnością Zakładu zostanie udostępnione nowoutworzonym podmiotom , o których mowa
w § 3 ust. 1 zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale
Nr XXV/137/05 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 listopada
2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Trzciana / Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego Nr 235 z 17 maja 2006r. /.

§ 3.
1. Po zakończeniu procesu, o którym mowa w § 2 ust. 1
realizację zadań objętych zakresem działania likwidowanego Zakładu zapewni:
1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum
Medycyny Rodzinnej” w Trzcianie
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”
Sp. z o.o. w Koźmicach Wielkich – Filia w Trzcianie
2. W okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały
do dnia zakończenia działalności medycznej Zakładu
zadania objęte zakresem działania likwidowanego Zakładu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
3. Podmioty o których mowa w ust. 1 zapewnią
nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych dotychczas przez likwidowany Zakład bez

2. Po zakończeniu likwidacji, mienie będące własnością Zakładu stanie się własnością Gminy Trzciana
i zostanie udostępnione nowoutworzonym podmiotom,
o których mowa w § 3 ust. 1 zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXV/137/05 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Trzciana / Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 235
z 17 maja 2006r./.
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§ 6.
Gmina Trzciana przejmie po zakończeniu likwidacji
wszelkie zobowiązania i należności zlikwidowanego
Zakładu.
§ 7.
Po zakończeniu działalności medycznej w terminie,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pracownicy zatrudnieni
w likwidowanym Zakładzie staną się zgodnie z art. 23(1)
Kodeksu pracy pracownikami podmiotów, wskazanych
w § 3 ust. 1.

Poz. 3181,3182,3183

2. Po zakończeniu likwidacji Zakładu Rada Gminy
Trzciana odwoła Radę Społeczną Zakładu.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Trzciana.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 8.
1. Uchwała niniejsza stanowi podstawę do wykreślenia
Zakładu z właściwych rejestrów.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

3181

3182
3182

UCHWAŁA NR NR XLI/245/2010
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie upoważnienia p.o Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tymbarku do
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala,
co następuje

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 1. Upoważnia się p.o. Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tymbarku Pana
Tadeusza Rzemieńca do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej związanych
z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w tym do wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego lub
zasiłku szkolnego na podstawie przepisów ustawy z dnia

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny

3182

3183
3183

UCHWAŁA NR XXXV/297/2010
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.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.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8,
poz. 60 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn.
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.).
Rada Miejska w Wadowicach uchwala:
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa
§ 2. Ustala się inkasentami podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości następujące
osoby:

-- „sołectwo Babica” – Józef Stanek,
-- „sołectwo Barwałd Dolny” – Krzysztof Pająk,
-- „sołectwo Chocznia” – OSP Chocznia,
-- „sołectwo Gorzeń Dolny” – Jadwiga Paździora,
-- „sołectwo Gorzeń Górny” – Stanisław Macięga,
-- „sołectwo Jaroszowice” – Emilia Frączek,
-- „sołectwo Jaroszowice Zbywaczówka” – Maria Potoczna,
-- „sołectwo Kaczyna” – Adam Gawęda,
-- „sołectwo Klecza Dolna” – Józef Zatorski,
-- „sołectwo Klecza Górna” – Paweł Stopa,
-- „sołectwo Ponikiew” – Krystyna Elżbieciak,
-- „sołectwo Ponikiew Chobot” – Grzegorz Adamczyk,
-- „sołectwo Roków” – Michał Gracjasz,
-- „sołectwo Stanisław Górny” – Beata Chodnik,
-- „sołectwo Wysoka” – Ryszard Drzazga,
-- „sołectwo Zawadka” – Henryk Brzeźniak
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w formie
prowizji w wysokości 4% od sumy zobowiązań podatkowych zainkasowanych przez inkasentów, z wyjątkiem
sołectwa Chocznia, gdzie wynagrodzenie będzie wypłacane w formie prowizji w wysokości 3%
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§ 4. Traci moc Uchwała nr VII/49/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie: ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego,
podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego z późniejszymi zmianami.

Poz. 3183,3184,3185

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach:
Zdzisław Szczur

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
3183

3184
3184

UCHWAŁA NR XLVI/335/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gmina Wielka Wieś Nr XIV/82/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wielka Wieś i jej jednostek organizacyjnych z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych
Na podstawie 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 zm.) Rada Gminy Wielka
Wieś uchwala, co następuje:

innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania
organów lub osób do tego uprawnionych.

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy
Wielka Wieś Nr XIV/82/2007 z dnia 25 października
2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wielka Wieś i jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa oraz udzielania

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk

3184

3185
3185

UCHWAŁA NR XLVI/336/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wielka Wieś i jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie 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 zm.) w związku z art. 59
ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb udzielania ulg: umarzania oraz odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wielka Wieś lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych
dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób
prawnych orz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2.
1) Należności cywilnoprawne mogą być umorzone
w całości wyłącznie w przypadkach uzasadnionych
ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, jeżeli:
1. dłużnik będący osobą fizyczną - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek

niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
2. dłużnik nie będący osobą fizyczną - został wykreślony 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. dłużnik będący jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej uległ likwidacji;
5. zachodzi ważny interes publiczny;
6. zachodzi ważny interes dłużnika
7. nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;
8. jest to uzasadnione szczególnie ważnymi
względami społecznymi lub gospodarczymi;
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9. zachodzi ważny interes dłużnika, w szczególności ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika
lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.
2) Umorzenie należności z przyczyn wymienionych
w ust. 1 pkt 1-8 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ust. 1
pkt 9 – wyłącznie na wniosek dłużnika.
3) Należności cywilnoprawne powstałe w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami mogą być umarzane wyłącznie z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 i 9.
4) Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności
należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie
wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.
5) W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są także inne osoby, należności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia spełnione są wobec wszystkich dłużników. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się.
6) Należność może zostać umorzona w całości, jeżeli
zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej
Uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.
§ 3.
1) W stosunku do należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny - na wniosek dłużnika – mogą być przyznane następujące ulgi:
1. należność może zostać umorzona w części;
2. termin spłaty całości lub części należności może zostać odroczony;
3. płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty;
2) Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli
będzie to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem publicznym.
3) Wniosek o udzielnie ulgi należności powinien być należycie umotywowany. Przed przyznaniem ulgi należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.
§ 4. Umarzanie, odraczanie terminu spłat oraz rozkładanie na raty spłat należności wobec przedsiębiorców
w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (T.J.: Dz. U. z 2007r.,
nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (T.J.: Dz. U. z 2007r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 5. W przypadku braku możliwości zaspokojenia
należności w formie pieniężnej należność może być, na
wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe
lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto
należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy
§ 6.
1) Od należności, której termin zapłaty odroczono lub
którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie
ulgi do dnia zastosowania ulgi.

Poz. 3185

2) Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych
rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi w pełnej wysokości do dnia zapłaty.
§ 7. Zastosowana ulga może być cofnięta, jeżeli
wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których udzielono ulga, okazały się fałszywe bądź ulga została przyznana w wyniku przestępstwa albo dłużnik wprowadził
wierzyciela w błąd co do okoliczności, które stanowiły
podstawę zastosowania ulgi.
§ 8.
1) Do umarzania, odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty spłat należności uprawnieni są:
1. Wójt Gminy Wielka Wieś w zakresie należności
Gminy Wielka Wieś oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - w zakresie ich należności, jeżeli
kwota należności nie przekracza jednorazowo 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych);
2. Wójt Gminy Wielka Wieś w zakresie należności
Gminy Wielka Wieś oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - w zakresie ich należności, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady
Gminy Wielka Wieś, jeżeli kwota należności jednorazowo przekracza 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2) Przez kwotę należności rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.
3) Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające
z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 9.
1) Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego –
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze porozumienia.
2) W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,2,4
i 5, umorzenie należności następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
§ 10.
1) Osoby uprawnione do umarzania, odraczania terminu
spłat oraz rozkładania na raty spłat należności, po zakończeniu roku budżetowego przedstawią Wójtowi
Gminy Wielka Wieś sprawozdanie dotyczące zakresu
realizacji niniejszej Uchwały w terminie do dnia
31 stycznia roku następnego – zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Wójt Gminy Wielka Wieś przedstawia Radzie Gminy
Wielka Wieś w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu pełny zakres umorzonych, odroczonych
i rozłożonych na raty należności – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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Poz. 3185,3186
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/336/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/336/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
3185

3186
3186

UCHWAŁA NR XLVI/337/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie przyznawania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś
Na podstawie 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 zm.) w związku z art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 32
ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009r., nr 178, poz. 1380
z późn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Postanawia się zapewnić możliwość przyznawania
Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy
Wielka Wieś dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup samochodów strażackich oraz innego sprzętu
3186

przeciwpożarowego do łącznej kwoty przyznanego
Wójtowi limitu rocznego, zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok.
2) Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji określi umowa
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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UCHWAŁA NR XLI/344/10
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzew uznanych za pomnik przyrody nr 173, rosnących na działce
nr ew. 214 w miejscowości Zdonia, Gmina Zakliczyn.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 44 ust. 3,
3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku O ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220
z późn.zm.) - Rada Miejska w Zakliczynie uchwala,
co następuje:
§ 1. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Tarnowie ze względu na utratę
wartości przyrodniczej i zapewnienie bezpieczeństwa
powszechnego, znosi się pomnik przyrody ustanowiony
Zarządzeniem Nr 2 /87 Wojewody Tarnowskiego z dnia
26 lutego 1987 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody Nr. 173 – czterech lip drobnolistnych, rosnących na działce ewidencyjnej nr 214
w miejscowości Zdonia, Gmina Zakliczyn w otoczeniu

dwóch zabytkowych kapliczek sakralnych z XIX wieku ,
na posesji Nr 82 własności Stanisławy Fijor tj.,
1) Lipa drobnolistna o obwodzie pnia wynoszącym 296 cm,
2) Lipa drobnolistna o obwodzie pnia wynoszącym 260 cm,
3) Lipa drobnolistna o obwodzie 260 cm,
4) Lipa drobnolistna o obwodzie 246 cm,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Władysława Kuzera
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UCHWAŁA NR LVI/890/2010
RADY MIASTA ZAKOPANEGO
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie sprzedaży na rzecz najemców - lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Zakopane,
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a Ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591/ orazart.13 ust.1, art.34
ust.1 pkt.3, art.67 ust.1, 1a i 3, art.68 ust.1pkt.7 ust.1a,
1b, 2, 2a, 2b, art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.
U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm/ - RADA MIASTA
ZAKOPANE uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do
sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Zakopane znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymienionych w załączniku nr 1 niniejszej
uchwały wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
oraz działki gruntu niezbędnej do prawidłowego korzystania z budynku.
§ 2. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wymienionych w § 1
niniejszej uchwały przysługuje ich najemcom, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
§ 3. 1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może
zostać zapłacona jednorazowo lub rozłożona na oprocentowane raty.
2. Pierwsza rata nie może być niższa niż 30 % ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i podlega zapłacie
wraz z należnym oprocentowaniem płatnym z góry od
pozostałej do zapłaty kwoty sprzedaży lokalu mieszkalnego, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu. Następne raty podle-

gają zapłacie w terminie ustalonym w umowie, jednak
nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
3. Rozłożona na raty cena lokalu mieszkalnego
podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy
Bank Polski według stanu na dzień dokonania wpłaty
pierwszej raty.
4. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na
raty nabywca ustanawia w akcie notarialnym sprzedaży
lokalu mieszkalnego zabezpieczenie, w szczególności
hipotekę zwykłą umowną na rzecz Gminy Miasto Zakopane w wysokości kwoty pozostałej do zapłaty.
§ 4. 1. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na
podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego udziela się bonifikaty w następujący sposób:
a) 75% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego za
gotówkę, pomniejszonej o kwotę stanowiącą równowartość odpowiednio zwaloryzowanej na dzień
sprzedaży kaucji mieszkaniowej, wpłaconej przez
najemcę przy zawieraniu umowy najmu,
b) 65% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego
na raty, pomniejszonej o kwotę stanowiącej równowartość odpowiednio zwaloryzowanej na dzień
sprzedaży kaucji mieszkaniowej, wpłaconej przez
najemcę przy zawieraniu umowy najmu.
2. Sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym
oraz działki gruntu niezbędnej do prawidłowego korzystania z budynku objęte jest bonifikatą:
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a) 75% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego za
gotówkę,
b) 65% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego
na raty.
3. Kwota stanowiąca równowartość kaucji mieszkaniowej, o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji
w sposób określony w art.6 i art. 36 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie Kodeksu Cywilnego
/Dz.U. Nr 71 poz.733, z późn. zmianami/.
§ 5. 1. Zwrotowi na rzecz Miasta podlega kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca
nieruchomości lokalowej przed upływem 5 lat, licząc od
dnia nabycia zbył lub wykorzystał lokal mieszkalny na inny
cel niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty.
2. Obowiązek zwrotu, o którym mowa w § 6
ust.1stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która
zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż
uzasadniające udzielenie bonifikaty.

Poz. 3188,3189

3. Waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu
wskaźników zmian cen nieruchomości, ogłaszanych
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski”.
4. Dla zabezpieczenia roszczenia Gminy Miasto
Zakopane o zwrot kwoty stanowiącej wartość zwaloryzowanej bonifikaty, nabywca ustanawia w akcie notarialnym sprzedaży lokalu mieszkalnego hipotekę kaucyjną na rzecz Gminy Miasto Zakopane w wysokości równej wartości lokalu mieszkalnego ustalonej w operacie
szacunkowym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/890/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

w sprawie: sprzedaży na rzecz najemców - lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Zakopane,
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej
ul. Bogdańskiego 3
ul. Zamoyskiego 6A
ul. Sienkiewicza 38
ul. Marusarzówny 11
ul. Małaszyńskiego 11
ul. Chramcówki 1 d
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
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UCHWAŁA NR LVI/893/2010
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonej organizacji społecznej, której statutowym celem działalności jest ochrona
zwierząt na zapewnienie opieki bezdomnym kotom na terenie Miasta Zakopanego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.
zm.), art. 221 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z póź. zm.)
RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej organizacji
społecznej, której statutowym celem działalności jest
ochrona zwierząt na zapewnienie opieki bezdomnym

kotom na terenie Miasta Zakopanego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
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Załącznik
do Uchwały Nr LVI/893/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Regulamin trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielonej organizacji społecznej, której statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt na zapewnienie
opieki bezdomnym kotom na terenie Miasta Zakopanego
§ 1. 1. O zamiarze zlecenia zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym kotom (zwanego dalej zadaniem) Burmistrz Miasta Zakopane pisemnie informuje
działające na terenie miasta Zakopane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt oraz wyznacza 14-dniowy termin na złożenie
pisemnej oferty na wykonywanie tego zadania.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 będzie
przekazywana organizacjom społecznym raz w roku
w terminie do 15 stycznia lub w innym terminie
w przypadku: nierozdysponowania środków, nie złożenia ofert lub nie wyłonienia podmiotu do realizacji zadania.
3. Przystąpienie do zlecenia zadania zostaje podane do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane i na stronie
www.um.zakopane.pl.
§ 2. Do zadania przystąpić mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
§ 3. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego ma
formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Zlecenie działań, jakie dokonały się przed zawarciem umowy lub zagwarantowanie sfinansowania
wydatków, które beneficjent zapłacił ze środków własnych zanim zawarł umowę nie jest możliwe.
3. Burmistrz Miasta Zakopane informuje o przystąpieniu do wyboru wykonawcy zadania poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane i umieszczenie na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zakopane.
§ 4. 1. Wyboru podmiotu, któremu powierzona zostanie realizacja zadania, dokonuje komisja, licząca
co najmniej 3 osoby.
2. Komisję powołuje Burmistrz Miasta Zakopane
spośród pracowników Urzędu Miasta Zakopane i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zakopane.
3. W komisji nie mogą zasiadać osoby składające
wnioski na realizację zadania, ani pozostające w stosunku faktycznym lub prawnym z podmiotami składającymi
wnioski, budzącym uzasadnione wątpliwości co do ich
bezstronności.
4. Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 3 zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Burmistrz Miasta Zakopane dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie
komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą
uznaje się za nieważne.
5. Do zadań komisji należy:
a) opiniowanie zgłoszonych ofert,

b) ustalanie listy podmiotów spełniających kryteria
zadania,
c) określenie zakresu rzeczowego, formy przyznania
dotacji oraz kwoty dotacji,
d) wnioskowanie do Burmistrza Miasta Zakopane
o zatwierdzenie przyznania dotacji.
6. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności, kierując się wyłącznie
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
7. Komisja obraduje na posiedzeniu. Za organizację pracy odpowiada Przewodniczący komisji wybrany
spośród członków komisji.
§ 5. 1.
zawierać:

Oferta składana przez podmioty powinna

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego
proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł,
6) informację, że Zleceniobiorca będzie korzystał z podwykonawstwa (za podwykonawcę uważa się każdą
osobę fizyczną lub prawną, z którą Zleceniobiorca zawiera umowę cywilno-prawną na realizację części lub
całości zadania),
7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego
wykonania części zadania.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Podmioty przystępując do konkursu są obowiązane przedłożyć również:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny do trzech miesięcy od daty wystawienia),
b) kserokopię aktualnego dokumentu określającego
cel i zadania podmiotu np: statut,
c) wykaz podobnych zrealizowanych przez podmiot
zadań w ciągu ostatnich 2 lat,
d) oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji od Gminy Miasto Zakopane,
e) oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego
wykonania powierzonego działania,
f) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
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g) umowa partnerska lub oświadczenie partnera biorącego udział w realizacji zadania,
h) oświadczenie, iż wnioskodawca nie utracił prawa
do otrzymania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie
są zobowiązane do posiadania dokumentów wskazanych w pkt 3 lit. a) i lit. b) winny złożyć wraz z ofertą
oświadczenie o celach i zadaniach realizowanych przez
podmiot.
5. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające
osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za
zgodą zarządu głównego organizacji tj. na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny.
6. W przypadku planowania przez oferenta korzystania z podwykonawców należy wyraźnie zaznaczyć tę
okoliczność w ofercie (Część: podwykonawcy). Przez
podwykonawstwo rozumie się powierzenie realizacji
całości lub części zadania, w tym w zakresie wkładu
własnego, przez inny podmiot. Przez podwykonawstwo
rozumie się m.in. zlecanie usług transportowych, usług
gastronomicznych, hotelowych, opiekuńczych medycznych, administracyjnych itp.
7. W przypadku powierzenia wykonania części
zadania podwykonawcy niewymienionemu w ofercie,
poniesione z tego tyłu koszty przez oferenta (zarówno ze
środków dotacji jak i własnych) nie zostaną uwzględnione do rozliczenia dotacji.
§ 6. 1. Podmioty przystępujące do zadania są zobowiązane do złożenia ofert do Urzędu Miasta Zakopane
przez Dziennik Podawczy lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w sposób wymagany w informacji,
o której mowa w § 1 ust.1.
2. Komisja w trakcie oceny wniosków może prosić podmioty o dodatkowe informacje.
§ 7. Oferty niekompletne pod względem formalnym
i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Burmistrza Miasta Zakopane w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
§ 8. 1. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) merytorycznej wartości oferty,
b) społeczne znaczenie inicjatywy (korzyści płynące
dla mieszkańców Miasta Zakopane i turystów),
c) koszty wykonania zadań, w tym wysokość wkładu
własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
d) perspektywy kontynuacji zadania i potencjalne źródła dalszego finansowania,
e) efekty dotychczasowej pracy,
f) doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto Zakopane,
g) zgodności zadań przestawionych w ofercie z celami
statutowymi podmiotu,
h) merytorycznego przygotowania podmiotu do realizacji zadań,
i) umiejętności pozyskiwania środków finansowych
i pozafinansowych przez podmiot z różnych źródeł,
j) innowacyjności projektu,
k) stosowania przez organizację sposobów działania
nie budzących wątpliwości etycznych,
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l) oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do
zakresu wielkości zadania.
2. Oceny projektu dokonuje każdy członek komisji. Ustala się dla poszczególnych kryteriów punktację
w skali 1-5.
3. Komisja, biorąc pod uwagę ilość uzyskanych
punktów, rozstrzyga zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji, który podmiot
został wybrany do realizacji zadania. W wypadku uzyskania równej ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja może nie przyznać dotacji, jeżeli uzna,
że żadna ze zgłoszonych ofert nie spełnia wymaganych
kryteriów.
§ 9. Komisja sporządza protokół z wyboru wykonawcy zadania, podpisywany przez członków komisji
oraz listę podmiotów i przedstawia je Burmistrzowi
Miasta Zakopane do zaakceptowania. Protokół zawiera
ocenę ofert wraz z podaniem ilości otrzymanych punktów i wielkością proponowanej dotacji.
§ 10. 1. Burmistrz Miasta Zakopane informuje
o wynikach wyboru wykonawcy zadania poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane
i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zakopane.
2. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o wynikach w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia.
§ 11. 1. Formę i termin przekazania dotacji i sposób
jej rozliczania określać będzie umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Dopuszczalne są w umowie zmiany w postaci
„aneksów”, które nie kolidują z zasadami uczciwej konkurencji, jawności i ustawą o finansach publicznych.
3. Przekazywanie dotacji na powierzone zadanie
nastąpi po podpisaniu umowy.
§ 12. 1.
Całość przychodów uzyskanych przez
podmiot wymieniony w § 2, w trakcie realizacji zleconego zadania musi być wykorzystana na wykonanie zdania
lub na cele statutowe organizacji. W wypadku organizowania zbiórek publicznych, uzyskane środki muszą
być przekazane na cele charytatywne.
2. Zakupione w trakcie realizacji zadania materiały, wyposażenia itp. przechodzą po zakończeniu zadania
na własność podmiotu realizującego zadanie i wymagają wpisu do księgi inwentarzowej.
§ 13. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych,
b) działalność gospodarczą,
c) pokrycie kosztów utrzymania biura,
d) działalność polityczną,
e) wynagrodzenie osobowe etatowych pracowników
i członków organu zarządzającego.
§ 14. Środki dotacji powinny być przeznaczone wyłącznie na koszty bezpośrednio związane z realizacją
zadania i niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności na:
a) opiekę weterynaryjną,
b) zakup karmy,
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c) zakup wyposażenia koniecznego do utrzymania kotów,
d) zabiegi sterylizacji i kastracji,
e) poszukiwanie nowych właścicieli,
f) zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania
w tym: żwirek, piasek, środki czystości,
g) usługi poligraficzne (materiały informacyjne itp.).

od dnia określonego w umowie jako dzień wykonania
zadania.
§ 17. Burmistrz lub osoby przez niego upoważnione
dokonują kontroli i oceny realizacji zadania publicznego,
a w szczególności:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych
otrzymanych na realizację zadania,
d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach
prawa i w postanowieniach umowy.

§ 15. 1. Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel,
na jeden rok lub na jego część.
2. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego i finansowego wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego regulaminu do
30 stycznia następnego roku budżetowego, wg stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
§ 16. 1. Przekazane środki publiczne podmiot jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z celem na jaki zostały
przekazane, lecz nie dłużej niż do 15 grudnia danego roku.

Poz. 3189

§ 18. Dodatkowych informacji o zadaniu udziela
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
§ 19. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie
zwierząt, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach i ustawy o finansach publicznych.

2. Środki niewykorzystane w terminie przewidzianym w umowie należy zwrócić w terminie do 15 dni

Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
Załącznik nr 1
do Regulaminu

Wzór oferty
(pieczęć organizacji)
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD BEZDOMNYMI KOTAMI
w okresie od ............ do 15 grudnia …………r.
W FORMIE POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA
PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE ................
Brak treści
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1. Dane na temat organizacji społecznej
1) pełna nazwa ..........................................................................................................................................................................
2) forma prawna .......................................................................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ....................................................................................
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ................................................................................................................................
5) nr NIP ........................................................................ nr REGON .........................................................................................
6) dokładny adres: miejscowość .................................. ul. ...................................... gmina ..................................................
powiat ................................................................................... województwo ............................................................................
7) tel. ................................ faks ....................................... e-mail: ....................................... http:// ..........................................
8) nazwa banku i numer rachunku ..........................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego ......................
.....................................................................................................................................................................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie .........
………………………………………………………………………………………………...................................................................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego) .......................................................................................................................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna: .................................................................................................................................
b) działalność statutowa odpłatna: ......................................................................................................................................
13) jeżeli organizacja społeczna prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………………………………….,
b) przedmiot działalności gospodarczej …………………………………………………………………………………...……….
2. Opis zadania
1) Nazwa zadania
..................................................................................................................................................................................
2) Miejsce wykonywania zadania
..................................................................................................................................................................................
3) Cel zadania
..................................................................................................................................................................................
4) Szczegółowy opis zadania (spójny z kosztorysem)
..................................................................................................................................................................................
5) Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym
określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla daneo zadania
np. liczba świadczeń udzialanych miesięcznie, liczba adresatów)
..................................................................................................................................................................................
6) Zakładane rezultaty realizacji zadania
..................................................................................................................................................................................
3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1) Całkowity koszt zadania ................zł (słownie:.................zł)
2) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp

Ogółem

Rodzaj kosztów
(koszty
merytoryczne
i administracyjne
związane
z realizacją
zadania)

-

Ilość
jednostek

Koszt
jednostkowy

-

-

Rodzaj
miary

-

Koszt
całkowity
(zł)

-

z tego
z wnioskowanej
dotacji (zł)

-

z tego
z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych
źródeł oraz
z wpłat
i opłat*
(zł)
-

3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: ...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4. Przewidywane źródła finansowania zadania
1) Brak treści
Źródło finansowania
Wnioskowana kwota dotacji
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł
z tego z wpłat i opłat
Ogółem

zł
-

%
100

2) Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota
została uwzględniona w ramach środków własnych.*
...............................................................................................................................................................................
3) Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wkład własny w realizację zadania
z orientacyjną wyceną.
...............................................................................................................................................................................
5. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1) Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej).
...............................................................................................................................................................................
2) Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które
będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).
...............................................................................................................................................................................
3) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
...............................................................................................................................................................................
4) Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie
rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).
................................................................................................................................................................................
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji społecznej,
2) organizacja społeczna jest związana niniejszą ofertą przez okres do dnia ..............................................................,
3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji społecznej)
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji społecznej)
Załączniki i ewentualne referencje:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.*
3) Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt 5.1. partnera).*
4) ...........................................................
5) ...........................................................
Poświadczenie złożenia oferty
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
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Załącznik nr 2
do Regulaminu

UMOWA
zawarta w dniu ............................... w ..................................., pomiędzy Gminą Miasto Zakopane z siedzibą
w Zakopanem, ul. Kościuszki 13 zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
1) Zastępcę Burmistrza Miasta - Wojciecha Solika
2) Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - Andrzeja Fryźlewicza
za kontrasygnatą Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz
a .......................................................................................................... z siedzibą w ...................................................,
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez: .............................................................................................
§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy zadanie polegające na zapewnieniu opieki bezdomnym kotom
z terenu Gminy Miasto Zakopane polegającej na:
a)
b)
c)
d)

poszukiwaniu nowych właścicieli
edukacji mieszkańców miasta
sterylizacji albo kastracji
usypianiu ślepych miotów

a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
2. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie zadania.
§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości ................
(słownie:......................................................................) złotych
2. Przyznane środki finansowe w wysokości .................. (słownie:...........................) złotych zostaną przekazane
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr rachunku: .................................................................................: w okresie do
30 dni od daty podpisania umowy.
3. Kwota dotacji jest kwotą ostateczną i wynika z przedstawionego przez Zleceniobiorcę kosztorysu.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego
i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych
rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia ………..r.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanym, stosownie do przyznanej dotacji, kosztorysem, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do umowy.
3. Realizacja zadania, odbędzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb w całym okresie obowiązywania
umowy.
§ 4. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem,
na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek
bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania lub na cele statutowe organizacji. W wypadku organizowania zbiórek publicznych, uzyskane środki muszą być
przekazane na cele charytatywne.
2. O przychodach z tytułu odsetek bankowych pochodzących ze środków dotacji, Zleceniobiorca powiadamia
Zleceniodawcę.
3. W przypadku pełnej realizacji zleconego zadania i równoczesnego braku pełnego zaangażowania środków
własnych Zleceniobiorcy i innych przewidzianych na jego realizację w zatwierdzonym kosztorysie (stanowiącym
integralny element niniejszej umowy), kwota dotacji należnej z § 2 ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych na zadanie środków własnych Zleceniobiorcy i innych. Pozostałe środki, jako „dotacja pobrana
w nadmiernej wysokości” (w art.169 ustawy o finansach publicznych), podlegają zwrotowi wraz z rozliczeniem dotacji, na zasadach z § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Pomniejszenie środków dotacji, o którym mowa ust. 3, nie stosuje się, gdy Zleceniobiorca udowodni, że
część kosztów własnych projektu została zastąpiona odpowiednio przeliczalną pracą wolontariuszy lub koszty własne zostały pokryte ze środków i materiałów pozyskanych nieodpłatnie od osób trzecich lub są udokumentowanymi
i nieodpłatnymi usługami osób trzecich. Na okoliczność tą, Zleceniobiorca przedłoży stosowne oświadczenia podmiotu, od którego uzyskał nieodpłatne przysporzenia o dacie jego realizacji, wartości i charakterze darowizny.
§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września
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1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z póź. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
§ 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej części zadania
................................................................................................. (określenie części zadania) przez podwykonawcę lub
partnerów wybranych przez Zleceniobiorcę.*
§ 7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie,
w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do
charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do
odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
§ 8. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym
wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie
kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.
4. Z przeprowadzonej kontroli Zleceniodawca sporządza protokół, który przekazuje Zleceniobiorcy.
5. Od przedstawionych w protokole wniosków lub zaleceń pokontrolnych Zleceniobiorca może wnieść zażalenie do
Burmistrza Miasta Zakopane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu z zaleceniami lub wnioskami.
6. Rozpoznając zażalenie z ust. 5 Burmistrz Miasta Zakopane w terminie 14 dni może orzec o uchyleniu kwestionowanych zaleceń lub wniosków pokontrolnych, albo o ich utrzymaniu w mocy.
7. Do czasu rozstrzygnięcia zastrzeżeń, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do realizacji zaleceń lub wniosków pokontrolnych.
§ 9. 1. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy sprawozdanie częściowe z wykonywania zadania według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy – część I oraz część II pkt 1 -2, za okres od dnia podpisania umowy
do 30 czerwca, w terminie do 15 lipca.*
2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
o którym mowa w § 3 ust. 1 tj. do dnia 30 grudnia.
3. Do sprawozdania należy dołączyć kserokopie pośrednich dokumentów księgowych (np. faktura VAT itp.)
oraz Zleceniobiorca przedłoży oryginały dokumentów księgowych do wglądu Zleceniodawcy, celem skasowania do
wysokości przyznanej dotacji.
4. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, jakie
było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności oraz informacje odnośnie
zastosowanej ustawy: prawo zamówień publicznych. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
5. Do sprawozdania załączyć należy:
1) dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania, jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych)
2) oświadczenie iż podatek VAT z faktur rozliczanych z dotacji nie został odliczony z podatku VAT w Urzędzie Skarbowym
3) oświadczenie o przychodach z tytułu odsetek bankowych pochodzących ze środków dotacji;
4) kopię księgi inwentarzowej.
6. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2.
7. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie
Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może
być podstawą rozwiązania umowy.
§ 10. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie
14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania, tj. do dnia 30 grudnia ………….r.
2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić wraz
z odsetkami w terminie 15 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr 76 1240 4748
1111 0000 4882 8147.
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3. Złożenie kompletnego sprawozdania końcowego wraz ze zwrotem środków należnych Zleceniodawcy, traktowane jest jako rozliczenie dotacji przez Zleceniobiorcę, w rozumieniu przepisów ustawy określonej w ust. 2.
§ 11. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
-- budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych
-- działalność gospodarczą,
-- pokrycie kosztów utrzymania biura.
-- działalność polityczną
-- wynagrodzenie osobowe etatowych pracowników i członków organu zarządzającego
§ 12. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za
które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot
środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.
§ 13. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków
i zaleceń pokontrolnych
c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego niniejsza umowa
d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
§ 14. 1. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym
mowa w § 9 ust. 3.
2. Dokonane przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zleceniodawcy akceptacji sprawozdania końcowego z wykonania zdania - jako „sprawozdania merytorycznego” i „sprawozdania z wykonania wydatków”. wraz
z przyjęciem zwracanych przez Zleceniobiorcę środków finansowych jest równoznaczne z rozliczeniem dotacji celowej przez Zleceniodawcę-w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157 poz. 1240).
3. Rozliczenie dotacji określone w ust. 2 nie pozbawia Zleceniobiorcę możliwości dochodzenia uzasadnionych
świadczeń od Zleceniodawcy, ani nie pozbawia Zleceniodawcy możliwości dochodzenia świadczeń od Zleceniobiorcy, w tym zwrotu dotacji i spłaty odsetek na zasadach z art. 145 i 146 ustawy powołanej w ust. 2.
§ 15. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania.
§ 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Zleceniobiorca oświadcza, że znane są
mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy powołanej w § 1 ust. 1.
§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą
rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego.
§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Podpisy: Zleceniobiorca Zleceniodawca
ZAŁĄCZNIKI:
1) oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
2) zaktualizowany kosztorys,*
3) oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania
umowy.
4) sprawozdanie z realizacji zadania
* niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
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Załącznik nr 1
do Umowy

(pieczęć organizacji)
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD BEZDOMNYMI KOTAMI
w okresie od ............ do 15 grudnia …………r.
W FORMIE POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA
PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE ................
Brak treści
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1. Dane na temat organizacji społecznej
1) pełna nazwa ..........................................
2) forma prawna .................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze* .....................................
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ...............................
5) nr NIP................................ nr REGON ...............................
6) dokładny adres: miejscowość ............................ ul. .......................... gmina ............................ powiat
............................. województwo .................................
7) tel ....................................... faks ............................ e-mail .......................... http:// ............................................
8) nazwa banku i numer rachunku ........................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykoanie zadania publicznego
..................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
............................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego)
12) przedmiot działaności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna
b) działalność statutowa odpłatna
13)
jeżeli organizacja społeczna prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców .................................
b) przedmiot działalności gospodarczej .....................................
2. Opis zadania
1) Nazwa zadania
...........................................................................................................................................
2) Miejsce wykonywania zadania
............................................................................................................................................
3) Cel zadania
............................................................................................................................................
4) Szczegółowy opis zadania (spójny z kosztorysem)
.............................................................................................................................................
5) Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym
określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania,
np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)
..............................................................................................................................................
6) Zakładane rezultaty realizacji zadania
.............................................................................................................................................
3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1) Całkowity koszt zadania ....................... (słownie: ....................)
2) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.

Ogółem

rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne
i administracyjne
związane
z realizacją zadania)
-

Ilość jednostek

-

Koszt
jednost
kowy

-

Rodzaj
miary

-

Koszt całkowity
(zł)

Z tego
z wnioskowanej
dotacji (zł)

-

-

Z tego
z finansowych
środków własnych oraz
środków
z innych źródeł
(zł)
-

3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.................................................................................................................................................................
4. Przewidywane źródła finansowania zadania
1) Brak treści
Źródło finansowania
Wnioskowana kwota dotacji
Finansowe środki własne oraz środki z innych źródeł
z tego z wpłat i opłat
Ogółem

zł
-

%
100
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2) Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota
została uwzględniona w ramach środków własnych.*
..........................................................................................................................................
3) Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wkład własny w realizację zadania
z orientacyjną wyceną.
............................................................................................................................................
5. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1) Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej).
.............................................................................................................................................
2) Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które
będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).
.............................................................................................................................................
3) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
..............................................................................................................................................
4) Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie
rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania)
..............................................................................................................................................
Oświadczam (-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji społecznej,
2) organizacja społeczna jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ............................,
3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym
(pieczęć organizacji społecznej)
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji społecznej)
Załączniki i ewentualne referencje:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.*
3) Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt 5.1. partnera).*
4) ...........................................................
Poświadczenie złożenia oferty
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
.......................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
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Zaktualizowany kosztorys zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym kotom z terenu Gminy
Miasto Zakopane
Całkowity koszt ……………………zł (słownie .........................................................)
w tym wielkość dotacji ……………………zł (słownie ............................................................)
w tym wielkość środków własnych …………………… zł (słownie ....................................................)
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.
Ogółem

Rodzaj kosztów i sposób ich
kalkulacji
-

Koszt (zł)

W tym z dotacji (zł)

W tym ze środków własnych (zł)

-

-

-

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania
Kwota dotacji
Środki własne
Wpłaty i opłaty - z jakiego tytułu?
Sponsorzy publiczni- podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewanili środki finansowe?
Sponsorzy prywatni- podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?
Ogółem

zł
-

%
100

Zakopane, dn. ..........................
(pieczęcie i podpisy osób upoważnionych)
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
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SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE*
z wykonania zadania publicznego
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD BEZDOMNYMI KOTAMI
w okresie od ........ do 30 czerwca/15 grudnia ……..r.
określonego w umowie zawartej w dniu ..........................., pomiędzy
Gminą Miasto Zakopane a ...............................
Data złożenia sprawozdania: ...........
Brak treści
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1. Sprawozdanie merytoryczne
1) zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?
..........................................................................................................................................
2) Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców1)
...........................................................................................................................................
3) Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były
zapisane w ofercie realizacji zadania, w pkt 2. 5).
Opisowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania mogące mieć znaczenie przy ocenie jego
realizacji: .................................................................................................................................................
Informacje o pozyskaniu kota
Lp.
Kiedy
-

-

Gdzie
-

Informacja o wykonanym
zabiegu
Kiedy
-

Informacja o przekazaniu/ wypuszczeniu kota
Kiedy

Komu / Gdzie

-

-

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp
.

Rodzaj
kosztów

Całość
zadania

-

Poprzednie okresy
sprawozdawcze

-

-

-

Koszt
całkowity

Z tego
z dotacj
i

-

-

-

-

Z tego
z finansowyc
h środków
własnych
oraz środków
z innych
źródeł
-

-

Bieżący okres
rozliczeniowyw przypadku
sprawozdania
końcoweegoza okres
realizacji
zadania

-

Koszt
całkowity

Z tego
z dotacj
i

-

-

Z tego
z finansowyc
h środków
własnych
oraz środków
z innych
źródeł
-

Koszt całkowity

-

-

Z tego
z dotacj
i

-

-

Z tego
z finansowyc
h środków
własnych
oraz środków
z innych
źródeł
-

2) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu: ............................................................................
Źródło finansowania

Całość zadania

-

Poprzednie okresy
sprawozdawcze

-

Koszty pokryte z dotacji
-Koszty pokryte z finansowych
środków własnych oraz środków
z innych źródeł
w tym z wpłat i opłat
Ogółem

zł
-

%
-

zł
-

-

100

-

3) Zestawienie faktur (rachunków)2)
Lp Numer dokumentu
Numer pozycji
księgowego
kosztorysu
-

-

-

%
-

Bieżący okres sprawozdawczy-w przypadku sprawozdania
końcoweego- za
okres realizacji zadania
zł
-

%
-

100

-

100

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

-

-

-

-

z tego ze środków
pochodzących
z dotacji (zł)
-

3. Dodatkowe informacje
.....................................................................................................................................................
Załączniki:3)
1) ..............................
...
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
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3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
(pieczęć organizacji społecznej)
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji społecznej)
Poświadczenie złożenia sprawozdania
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
.......................................................................................................................................................
POUCZENIE:
1) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym
w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji,
zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
2) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub
w części ze środków pochodzących z dotacji. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju
opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
3) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne
podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
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Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki

• 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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