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UCHWAŁA
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 21 lipca 2010 r.
stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/893/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010 r.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały 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.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr LVI/893/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010 r. wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy
w Nowym Sączu w dniu 2 lipca 2010 r.
Uchwałą tą Rada Miasta Zakopane przyjęła
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.
W podstawie prawnej uchwały wskazano /pis. oryg./:
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
art. 221 ustawy o finansach publicznych /Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./,
art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn.zm./.
Badając zgodność z prawem przedmiotowej
uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie stwierdziło co następuje:
Stosownie do art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm./ podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane
z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
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blicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych
zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z w/w podmiotem. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne
zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania
oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania
określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej
rozliczenia. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do
zadań własnych gmin. Zadania te mogą być zatem zlecane przez gminy podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które na ich realizację mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu gminy. Jednak zadania z zakresu
ochrony zwierząt, zostały określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm./. Artykuł 4 ust. 1 pkt 18 tej ustawy stanowi bowiem,
że sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3
ust. 1, obejmuje zadania w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
W związku z powyższym, zlecenie zadania
z zakresu ochrony zwierząt, którego dotyczy uchwała
Nr LVI/893/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010 r. i udzielenie dotacji na jego realizację winno
nastąpić zgodnie z przepisami ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, a nie na podsta-
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wie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVI/893/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia
24 czerwca 2010 r., informując Miasto o terminie posiedzenia Kolegium Izby, na którym rozpatrywana będzie
sprawa przedmiotowej uchwały. Nie skorzystano z możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Kolegium ani też
organ właściwy nie nadesłał żadnych wyjaśnień
w sprawie /wpłynęło jedynie nadesłane fax-em pismo
Urzędu Miasta Zakopane Nr OS-6134/3/10 z dnia
15 lipca 2010 r. podpisane z up. Burmistrza przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska/.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło zatem jak w sentencji niniejszej uchwały.
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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UCHWAŁA
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 7 lipca 2010 r.
stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/323/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r.
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91
ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn.
zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577; z późn. zm.),
orzeka
o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLV/323/2010
Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy
Wielka Wieś – w części dotyczącej postanowień:
§ 1 ust. 2 pkt 11 – w zakresie tam przewidzianego
dotowania badań archeologicznych;
§ 9 ust. 1 pkt 3 i § 11 ust. 3 i 4;
§ 11 ust. 2 i ust. 5.
UZASADNIENIE
Wymieniona we wstępie uchwała Nr XLV/323/2010
z dnia 27 maja 2010 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Krakowie w dniu 25 czerwca 2010 r. – przekazana przez Wojewodę Małopolskiego, do którego wpłynęła
w dniu 2 czerwca 2010 r. (W dniu 16.07.2010 r. wpłynął
do Izby, dotychczas nieprzekazany, załącznik nr 3 do uchwały – j.w.).
Jak to wynika z zapisu § 1 ust. 1, w uchwale
XLV/323/2010 – Rada Gminy Wielka Wieś - z powołaniem się na art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – postanowiła uregulować:
szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
tryb postępowania z wnioskami o udzielanie dotacji celowej;
sposób rozliczania dotacji;
rodzaje dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia
wniosku o udzielenie dotacji;
postanowienia, jakie powinna zawierać umowa
o udzielenie dotacji.
Oceniając zgodność z prawem
XLV/323/2010 – Kolegium Izby stwierdziło, że:

uchwały
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-

postanowienie z § 1 ust. 2 pkt 11 - w części umożliwiającej dotowanie „badań archeologicznych” narusza dyspozycję art. 81 ust. 1 w zw. z art. 3
pkt 6, 7, 8 i 10 oraz art. 31, art. 82a. i 82b. ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

-

postanowienia § 9 ust. 1 pkt 3 i § 11 ust. 3 i 4 –
o dopuszczeniu do regulowania w umowie o dotację „trybu kontroli wykonywania umowy” oraz
o możliwości przeprowadzania kontroli – wykraczają poza upoważnienie do stanowienia prawa miejscowego z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

-

postanowienia § 11 ust. 2 i ust. 5 – określające
termin 7-dniowy do dokonania zwrotu dotacji i odsetek jak od zaległości podatkowych – wykraczają
poza upoważnienie do stanowienia prawa miejscowego z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i pozostaje w kolizji
z przepisami art. 251 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.).

W stosunku do uchwały Nr XLV/323/2010 Kolegium Izby
na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2010 r. postanowiło
wszcząć postępowanie o stwierdzenie jej nieważności,
czego wyrazem było przekazanie Władzom Gminy
uchwały NR KI-411/169/10 z dnia 7 lipca 2010 r. (znak
sprawy: KI-43-061/22/10). Jako przyczyny wszczęcia
postępowania Kolegium Izby wskazało wady prawne
uchwały Nr XLV/323/2010 – określone w uzasadnieniu
ww. orzeczenia Kolegium Izby.
W ramach prowadzonego postępowania
o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/323/2010,
na posiednieniu Kolegium Izby /…*z udziałem/po zapoznaniu się z argumentami prawnymi …./ - Kolegium Izby
zważyło, co następuje:
Uchwała Nr XLV/323/2010 powinna zatem była regulować zasady i tryb udzielania dotacji, w zakresie
zgodnym z delegacją z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie
zbytków i opiece nad zabytkami, a zarazem zgodny
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jakie znajdują zastosowanie do dotacji z ww. ustawy.
Poprzez dyspozycję § 1 ust. 1 pkt 11 uchwały
Nr XLV/323/2010, wśród tam wymienianych rodzajów
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowanych, na które może być udzielona dotacja celowa
z budżetu Gminy Wielka Wieś – wymieniono również:
(cyt.): „przeprowadzenie badań archeologicznych;”.
Powyższy rodzaj prac wykracza poza zakres przedmiotowy dotacji z art. 81 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem przeznaczeniem dotacji może być
tylko dofinansowanie (lub sfinansowanie) prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych. Definicje legalne trzech ww. rodzajów prac określa
art. 3 pkt 6-8 ustawy. Pojęcie „badania archeologiczne”
ustawodawca zdefiniował oddzielnie w art. 3 pkt 10, zaś
pojęcie to nie pokrywa się ze znaczeniem normatywnym
trzech rodzajów prac przy zabytku określonych w art. 81
ust. 1 ustawy. Należy dodatkowo zaznaczyć, że obowiązki posiadacza zabytku nieruchomego w zakresie
sfinansowania prac archeologicznych określa zapis
art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wraz z uregulowaniem w art. 82a-art.82b zasad ich
dotowania z budżetu państwa. Uznać w konsekwencji
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należy, że dotacje z budżetów samorządów na prace
przy zabytku, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy,
nie obejmują możliwości finansowania z nich lub dofinansowania badań archeologicznych. (Powyższe znajduje dodatkowe potwierdzenie w zmianach do art. 77 pkt 2
ustawy, które weszły w życie z mocy noweli z dnia
22 maja 2009 r. – Dz.U. Nr 97, poz. 804 – art. 1 pkt 2
noweli).
Poprzez postanowienia § 9 ust. 1 pkt 3 Rada
Gminy wskazała, że umowa o dotację winna również
regulować (cyt.): „tryb kontroli wykonywania umowy”,
jakiemu to ustaleniu dodatkowo w § 11 ust. 5 i 6 towarzyszy regulacja trybu prowadzenia kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W ocenie Kolegium
Izby powyższymi ustaleniami Rada Gminy Wielka Wieś
wykroczyła poza zakres merytoryczny delegacji z art. 81
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rzeczą rad gmin z ww. zapisu jest bowiem uregulować zasady i tryb udzielania tam przewidzianych dotacji. Możliwym jest dodatkowo wyprowadzić wniosek,
że delegacja obejmuje również uregulowanie trybu
rozliczania dotacji, jako istotnego elementu składowego
dla każdej dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych. Tymczasem kontrola beneficjenta
dotacji, na miejscu prac lub w jego siedzibie, nie stanowi materii właściwej „udzielaniu”, ani „rozliczaniu”
dotacji. Każda kontrola administracyjna w stosunku do
podmiotu niepodlegającego organowi kontrolującemu,
a taką byłaby kontrola z § 9 ust. 1 pkt 3 i z § 11 ust. 3 i 4
uchwały – wymaga wyraźnego upoważnienia ustawowego. O ile rozliczenie dotacji, które dokonuje się
w organie, jest sui generis kontrolą, o tyle prowadzenie
kontroli administracyjnej u beneficjenta dotacji jest
dopuszczalne, gdy prawo tak stanowi. Mając na względzie występujące w prawie przepisy, w których jednoznacznie przewidziano możliwość kontrolowania beneficjenta dotacji przez organ, który udzielił dotację (np.
art. 221 oraz art. 250 w zw. z art. 150 ustawy o finansach
publicznych) – powołane powyżej zapisy uchwały
Nr XLV/323/2010 – uznano za podjęte bez podstawy
prawnej, a zarazem za wykraczające poza delegację do
stanowienia prawa miejscowego z art. 81 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Za nieprawidłowe Kolegium Izby uznało przyjęte w § 11 ust. 2 i 5 uchwały rozwiązania w zakresie określenia terminu zwrotu dotacji do budżetu wraz z zasadami naliczania odsetek, jak od zaległości podatkowych.
Kwestionowanym zapisem § 11 ust. 2 Rada Gminy
wprowadziła 7-dniowy obowiązek zwrotu dotacji
w przypadku, gdy beneficjent nie wykorzystał dotację
lub ją wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem. Z powyższym terminem w § 11 ust. 5 powiązano zasady
obliczania wysokości odsetek, jak od zaległości podatkowych. Kolegium Izby zaznacza w tym miejscu, ze o ile
kwestie prawne związane z rozliczeniem dotacji obejmują również zwroty dotacji przez beneficjenta oraz ustalanie przez organ kwoty dotacji do zwrotu, o tyle delegacja ustawowa z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie upoważniała Rady Gminy do opracowania zasad zwrotu dotacji – odmiennych
od unormowań z art. 251 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 252 ustawy o finansach publicznych. (Przepis art. 253 ustawy
o finansach publicznych dopuszcza wprawdzie występowanie regulacji odrębnych w zakresie zasad i trybu
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zwrotu dotacji, jednak ich miejscem mogą być tylko
przepisy ustawowe).
Mając na względzie zakres i charakter stwierdzonych naruszeń prawa – Kolegium Izby postanowiło
o stwierdzeniu nieważności wskazanych w sentencji
postanowień uchwały uchwała Nr XLV/323/2010.
W związku z przepisem art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące aktu prawa miejscowego podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje możliwość wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Skargę tę należy wnieść w terminie 30 dni
od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy
to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR 234/81/2010
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie
Działając w oparciu o art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt. 1
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi
zmianami) oraz o uchwałę budżetową Powiatu Chrzanowskiego na rok 2010 nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu
Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

1) zmianie dochodów budżetu, jak w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały
2) zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2010 r., polegające na:

Starosta
Janusz Szczęśniak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 234/81/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 29 lipca 2010 r.

Dział

600

TREŚĆ

Transport i łączność

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU W 2010 r.
Kwota
przed
Zwiększenia Zmniejszenia
zmianami
DOCHODY BIEŻĄCE
50 000
20 000
-

Kwota
po zmianach

Jednostka
organizacyjna

70 000

Drogi publiczne powiatowe

50 000

20 000

-

70 000

wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50 000

20 000

-

70 000

Starostwo
Powiatowe
w Chrzanowie

50 000

20 000

-

70 000

X

Razem dochody

Starosta
Janusz Szczęśniak
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 234/81/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 29 lipca 2010 r.

Dział

Rozdział

758
75818

600
60014

801
80120

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2010 r.
Plan
Kwota
TREŚĆ
przed
zwiększenia
zmianami
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
146 177
-

Kwota
zmniejszenia
41 089

Plan
po
zmianach
105 088

Różne rozliczenia

146 177

-

41 089

105 088

Rezerwy ogólne i celowe

146 177

-

41 089

105 088

wydatki bieżące
w tym:
1.rezerwa celowa na zadania oświatowe

146 177

-

41 089

105 088

146 177

-

41 089

105 088

Powiatowy Zarząd Dróg
w Chrzanowie

2 751 278

20 000

-

2 771 278

Transport i łączność

2 751 278

20 000

-

2 771 278

Drogi publiczne powiatowe

2 751 278

20 000

-

2 771 278

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące, związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 751 278

20 000

-

2 771 278

2 751 278

20 000

-

2 771 278

I Liceum Ogółnokształcące
w Chrzanowie

487 721

21 697

-

509 418

Oświata i wychowanie

487 721

21 697

-

509 418

Licea ogólnokształcące

487 721

21 697

-

509 418

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące, związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

487 721

21 697

-

509 418

487 721

21 697

-

509 418
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I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
Oświata i wychowanie
Szkoły zawodowe
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
Oświata i wychowanie
Szkoły zawodowe
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zespół Szkół w Libiążu
Oświata i wychowanie
Szkoły zawodowe
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM

Poz. 3258,3259
194 562
194 562
194 562
194 562

1 760
1 760
1 760
1 760

-

196 322
196 322
196 322
196 322

194 562

1 760

-

196 322

367 939
367 939
367 939
367 939

2 300
2 300
2 300
2 300

-

370 239
370 239
370 239
370 239

367 939

2 300

-

370 239

422 140
422 140
422 140
422 140

7 301
7 301
7 301
7 301

-

429 441
429 441
429 441
429 441

422 140

7 301

-

429 441

257 353
257 353
257 353
257 353

8 031
8 031
8 031
8 031

-

265 384
265 384
265 384
265 384

257 353

8 031

-

265 384

4 627 170

61 089

41 089

4 647 170

Starosta
Janusz Szczęśniak
3258
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UCHWAŁA NR 420/LI/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Nowym Targu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późniejszymi
zmianami) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala
co następuje:
§ 1. W statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 135/XV/2007 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zmianę nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu
na Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
i zatwierdzenia jego statutu (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego Nr 944 poz. 6496 ze zm.) zatwierdza się :
1) zmianę przyjętą uchwałą Rady Społecznej Nr 8/2010
z dnia 10 czerwca 2010 roku, polegającą na zmianie
3259

brzmienia §17 ust.1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy :
Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa, Naczelnej Pielęgniarki, Głównego Księgowego, Kierownika Jednostki
Organizacyjnej oraz Kierownika Departamentu Administracyjno- Kadrowego” ,
2) zmianę przyjętą uchwałą Rady Społecznej Nr 7/2010
z dnia 10 czerwca 2010 roku polegającą na wykreśleniu w § 25 ust. 2 pkt 1 lit. a tiretu 13 „- Dla Przewlekle
Chorych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowotarskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR 427/LI/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Nowotarski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami/ oraz art. 72
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zmianami/, Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną zwane dalej "świadczeniami pomocy
zdrowotnej" oraz warunki i sposoby ich przyznawania
dla nauczycieli szkół i placówek prowadzących przez
Powiat Nowotarski, korzystających z opieki zdrowotnej.
§ 2. 1. W ramach świadczeń pomocy zdrowotnej
mogą być refundowane koszty związane z leczeniem
nauczycieli z powodu długotrwałej, przewlekłej, ciężkiej
choroby.
2. Świadczenia pomocy zdrowotnej mogą być
przyznawane w formie częściowego zwrotu kosztów:
1) leczenia z powodu długotrwałej, ciężkiej choroby
i ponoszenia stałych wydatków związanych z chorobą,
2) zakupu protez, sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnej
aparatury medycznej.
3. Świadczenia pomocy zdrowotnej są przyznawane w formie zapomogi pieniężnej.
§ 3. 1. Świadczenia pomocy zdrowotnej przyznaje
dyrektor szkoły na wniosek złożony przez:
1) zatrudnionych nauczycieli,
2) emerytowanych nauczycieli,
3) nauczycieli na rencie,
4) nauczycieli na świadczeniu kompensacyjnym.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 załącza się:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub zaświadczenie ze szpitala,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
3) oświadczenie o miesięcznych dochodach rodziny
nauczyciela ze wszystkich źródeł.
3. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

4. Wzór oświadczenia o dochodach nauczyciela
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie
świadczenia pomocy zdrowotnej dyrektor szkoły lub
placówki bierze pod uwagę:
1) miesięczny dochód nauczyciela w przeliczeniu na
jednego członka rodziny,
2) wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela
w związku z przeprowadzonym leczeniem,
3) inne okoliczności wpływające na sytuację materialną
(konieczność dalszego leczenia w domu, konieczność
stosowania trudno dostępnych, kosztownych leków,
rehabilitacji, specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej
opieki nad chorym itp.).
2. Wysokość udzielonego świadczenia pomocy
zdrowotnej zależy od wysokości środków finansowych
wyodrębnionych na ten cel w budżecie jednostki oświatowej i liczby złożonych wniosków.
3. Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - więcej niż raz.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 112/XII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie
środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu przyznawania.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Jan Krzak
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 427/LI/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej.
.....................................................
(Imię i nazwisko)
..................................................
...................................................
(Adres zamieszkania, telefon)
Dyrektor
.....................................................................
.....................................................................
(nazwa i adres szkoły, placówki)
Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej ze środków przeznaczonych na ten cel.
Uzasadnienie:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
W załączeniu:
1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub zaświadczenie ze szpitala.
2. Dokumenty potwierdzające koszty leczenia.
3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach rodziny ze wszystkich źródeł.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składnie nieprawdziwych informacji oświadczam, że dane zawarte
we wniosku podałem(am) zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
...................................... .......................................
(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)
Przewodniczący Rady:
Jan Krzak
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 427/LI/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Oświadczenie o dochodach nauczyciela.
I. Rodzina – osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce zatrudnienia lub nauki

II. Miesięczne dochody członków rodziny (netto) – Według źródeł dochodów (średnia miesięczna z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną, w złotych) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wynagrodzenia za pracę
Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, świadczenia kompensacyjne
Zasiłek dla bezrobotnych
Zasiłek rodzinny
Stałe zasiłki z pomocy społecznej
Dodatek mieszkaniowy
Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Dochody z gospodarstwa rolnego
Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
Dochody osób rozliczających się zryczałtowanym podatkiem dochodowym
Inne dochody (wymienić jakie)
Miesięczny dochód rodziny-razem

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

III
Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wynosi ........................... zł.
IV Numer konta bankowego, na który ma być przelana udzielona pomoc
...........................................................

zdrowotna

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione
powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
........................................... ...............................................
(miejscowość i data ) (podpis wnioskodawcy)
Przewodniczący Rady:
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR LI-400-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miejska
w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, które określa załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Prognozę kształtowania się długu Gminy Andrychów na lata 2009-2022 zawiera załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały

Dziennik Urzędowy
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§ 3. W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów o nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku (z póź.zm.) wprowadza się
zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

Poz. 3261

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI-400-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 lipca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.

Program – jego cel i zadania

I. Nazwa: USPRAWNIENIE DROGOWEGO
RUCHU PRZELOTOWEGO
Cel: Zwiększenie przepustowości dla ruchu
tranzytowego na terenie Gminy Andrychów
1. Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy
Andrychowa etapII
2. Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy
Andrychowa etapII – od ul. Stefana Batorego do ul. Biała Droga – budowa ronda
na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr
781 w km 36+ 305
II. Nazwa: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ
Cel: Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych
1. Zadanie: Projekty dróg, chodników
i parkingów
III. Nawa: REWITALIZACJA OBSZARÓW NA
TERENIE GMINY ANDRYCHÓW
Cel: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznych
1. Zadanie: Rewitalizacja Centrum Andrychowa - etap II
2. Zadanie: Modernizacja stadionu sportowego w Andrychowie
IV. Nawa: INFRASTRUKTURA OCHRONY
ŚRODOWISKA
Cel: Uporządkowanie gospodarki odpadami
1. Zadanie: Uporządkowanie (rekultywacja)
gospodarki odpadami na istniejącym
składowisku odpadów komunalnych
w Andrychowie
V. Nawa: INFRASTRUKTURA OCHRONY
ŚRODOWISKA
Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
1. Zadanie:Budowa sieci cieplnej na odcinku
odEC - Andropol do kotłowni ZGK przy ul.
Metalowców w Andrychowie
VI. Nazwa: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej
młodzieży szkolnej
1. Zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy
ZSS w Sułkowicach Łęgu

Jednostka
Okres
organizacyjna realizacji
realizująca
programu
program

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
Wysokość
Wysokość
Wydatków Wydatków Wydatków
w roku
w roku
w roku
2010
2011
2012
24.884.694,28 3.700.000,00 12.325.200,00 2.000.000,00

Urząd Miejski 2004 - 2016 23.384.694,28 2.200.000,00 12.325.200,00 2.000.000,00
Andrychów
Urząd Miejski 2010 - 2010 1.500.000,00 1.500.000,00
Andrychów

213.000,00

123.000,00

90.000,00

-

213.000,00

123.000,00

90.000,00

-

19.106.417,25 8.724.346,25

300.000,00

1.850.000,00

Urząd Miejski 2007 - 2012 11.218.595,25 8.403.346,25
Andrychów
Urząd Miejski 2007 - 2016 7.887.822,00 321.000,00
Andrychów
705.000,00
5.000,00

100.000,00

1.000.000,00

200.000,00

850.000,00

100.000,00

400.000,00

Urząd Miejski 2010 - 2011
Andrychów

Urząd Miejski 2009 - 2012
Andrychów

705.000,00

5.000,00

100.000,00

400.000,00

2.375.490,00

75.490,00

2.300.000,00

-

Urząd Miejski 2010 - 2011 2.375.490,00
Andrychów

75.490,00

2.300.000,00

-

4.450.044,00

500.000,00

3.500.000,00

400.000,00

Urząd Miejski 2007 – 2012 4.450.044,00
Andrychów

500.000,00

3.500.000,00

400.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28248 –

Poz. 3261
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI-400-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 lipca 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Andrychów na lata 2009 - 2022

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28249 –

Poz. 3261

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28250 –

Poz. 3261

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28251 –

Poz. 3261

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
3261

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28252 –

Poz. 3262

3262
3262

UCHWAŁA NR LI-401-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada
Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń
pożyczek
i kredytów
z lat
ubiegłych
4.419.277,00 zł.

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy zwiększając
wydatki o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów o nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku ( z póź. zm.) wprowadza
się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 2. Wydatki w wysokości 25.000,00 zł pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów i pożyczek środków finansowych z lat ubiegłych.
§ 3. Przychody i rozchody budżetu gminy określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2010 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie
20.469.277,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

1. zaciąganych kredytów w kwocie 16.050.000,00 zł,

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI-401-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 lipca 2010 r.

Dział
600

Rozdział
60013

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
1. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogółem

Zwiększenie
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28253 –

Poz. 3262
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI-401-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 lipca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2010 rok
Wyszczególnienie
A. Dochody ogółem
B. Wydatki ogółem
C. Deficyt
D. Przychody budżetu
z tego:
- kredyty bankowe
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikajaca
z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
E. Rozchody budżetu
z tego:
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągnietych pożyczek

Plan
101.020.007,24
121.489.284,24
-20.469.277,00
23.750.387,00
16.050.000,00
3.152.972,38
4.547.414,62
3.281.110,00
2.928.810,00
352.300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI-401-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 lipca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.

Program – jego cel i zadania

I. Nazwa: USPRAWNIENIE DROGOWEGO RUCHU PRZELOTOWEGO
Cel: Zwiększenie przepustowości dla
ruchu tranzytowego na terenie Gminy
Andrychów
1. Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy
Andrychowa etapII
2. Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy
Andrychowa etapII – od ul. Stefana
Batorego do ul. Biała Droga – budowa
ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 781 w km 36+ 305
II. Nazwa: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ
Cel: Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych
1. Zadanie: Projekty dróg, chodników
i parkingów
III. Nawa: REWITALIZACJA OBSZARÓW
NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW
Cel: Poprawa funkcjonalności ruchu
kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznych
1. Zadanie: Rewitalizacja Centrum Andrychowa - etap II
2. Zadanie: Modernizacja stadionu sportowego w Andrychowie
IV. Nawa: INFRASTRUKTURA OCHRONY
ŚRODOWISKA
Cel: Uporządkowanie gospodarki
odpadami

Okres
Jednostka
organizacyjna realizacji
realizująca
programu
program

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
Wysokość
Wysokość
Wydatków Wydatków Wydatków
w roku
w roku
w roku
2010
2011
2012
24.909.694,28 3.725.000,00 12.325.200,00 2.000.000,00

Urząd Miejski 2004 - 2016 23.384.694,28 2.200.000,00 12.325.200,00 2.000.000,00
Andrychów
Urząd Miejski 2010 - 2010 1.525.000,00 1.525.000,00
Andrychów

213.000,00

123.000,00

90.000,00

-

213.000,00

123.000,00

90.000,00

-

19.106.417,25 8.724.346,25

300.000,00

1.850.000,00

Urząd Miejski 2007 - 2012 11.218.595,25 8.403.346,25
Andrychów
Urząd Miejski 2007 - 2016 7.887.822,00 321.000,00
Andrychów
705.000,00
5.000,00

100.000,00

1.000.000,00

200.000,00

850.000,00

100.000,00

400.000,00

Urząd Miejski 2010 - 2011
Andrychów

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28254 –

1. Zadanie: Uporządkowanie (rekultywa- Urząd Miejski 2009 - 2012
cja) gospodarki odpadami na istniejąAndrychów
cym składowisku odpadów komunalnych w Andrychowie
V. Nawa: INFRASTRUKTURA OCHRONY
ŚRODOWISKA
Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
1. Zadanie: Budowa sieci cieplnej na
Urząd Miejski 2010 - 2011
odcinku od EC - Andropol do kotłowni Andrychów
ZGK przy ul. Metalowców
w Andrychowie
VI. Nazwa: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej młodzieży szkolnej
1. Zadanie: Budowa sali gimnastycznej
Urząd Miejski 2007 – 2012
przy ZSS w Sułkowicach Łęgu
Andrychów

Poz. 3262,3263
705.000,00

5.000,00

100.000,00

400.000,00

2.375.490,00

75.490,00

2.300.000,00

-

2.375.490,00

75.490,00

2.300.000,00

-

4.450.044,00

500.000,00

3.500.000,00

400.000,00

4.450.044,00

500.000,00

3.500.000,00

400.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Kubień
3262

3263
3263

UCHWAŁA NR XL/262/10
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia
29 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zpzm) oraz art. 211, 212

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Łapanów na 2010r. o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2010r.o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3.Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych na 2010 r.
zgodnie z załacznikiem Nr 3.

2.608.000,00 zł
2.608.000,00 zł

§ 2.
Po dokonaniu w/w zmian budżet gminy Łapanów na 2010r. wynosi:
-dochody:
-wydatki:
Planowane przychody:
-pożyczki i kredyty bankowe
-inne źródła
Planowane rozchody:
-spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

24.872.733,35 zł
26.025.733,35 zł
3.000.000,00 zł
148.000,00 zł
1.995.000,00 zł

§ 3.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
-kredytów i pożyczek zaciąganych w 2010r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
-na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
-kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

1.500.000,00 zł
1.995.000,00 zł
1.005.000,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28255 –

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 3263

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/262/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 czerwca 2006 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010 r.
Dział
600

Rozdział

§

60078
2030
2710
700
70005
0970
921
92195
2330

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące
-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące
- Wpływy z różnych dochodów
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
Dochody bieżące
- Dotacje celowe przekazane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
RAZEM:

ZWIĘKSZENIE
(+)
2.560.000,00
2.560.000,00
2.560.000,00
2.540.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.608.000,00

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/262/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Dział
600

Rozdział
60078

700
70005

921
92195

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
w tym wydatki bieżące :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM:

ZWIĘKSZENIE (+)
2.560.000,00
2.560.000,00
2.560.000,00
2.560.000,00
2.560.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.608.000,00

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28256 –

Poz. 3263,3264
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/262/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Dział
801

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010r. - zmiany planów dochodów
ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
(+)
(-)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
106.000,00
106.000,00
80104
Przedszkola
66.000,00
106.000,00
Dochody bieżące
66.000,00
106.000,00
66.000,00
- Wpływy z różnych opłat
0690 0830
- Wpływy z usług
106.000,00
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
40.000,00
40.000,00
Dochody bieżące
0830
- Wpływy z usług
40.000,00
RAZEM:
106.000,00
106.000,00
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

3263

3264
3264

UCHWAŁA NR XLI/266/10
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia
29 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (test jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zpzm) oraz art. 211, 212
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Łapanów na 2010r. o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Łapanów na 2010r.o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy Łapanów na 2010r. o kwotę:
Deficyt budżetu gminy Łapanów na 2010r. po zmianach wynosi:
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie:
oraz wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie:
4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą kwotę:
i rozchody budżetu w kwocie:
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych na 2010r.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2010r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

707.500,00 zł
1.507.500,00 zł
800.000,00 zł
1.953.000,00 zł
1.153.000,00 zł
800.000,00 zł
3.948.000,00 zł
1.995.000,00 zł

§ 2.
Po dokonaniu w/w zmian budżet gminy Łapanów na 2010r. wynosi:
-dochody:
- wydatki:
Planowane przychody:
- pożyczki i kredyty bankowe
- inne źródła
- sprzedaż papierów wartościowych

25.621.833,35 zł
27.574.833,35 zł
3.000.000,00 zł
148.000,00 zł
800.000,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28257 –

Poz. 3264

Planowane rozchody:
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

1.995.000,00 zł

§ 3.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- kredytów i pożyczek zaciąganych w 2010r.
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
- emitowanych papierów wartościowych

§ 4. Przyjmuje się zaktualizowaną Prognozę łącznej
kwoty długu Gminy Łapanów na lata 2010 – 2016,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

1.500.000,00 zł
1.995.000,00 zł
1.005.000,00 zł
800.000,00 zł

§ 7. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Alicja Paszkot

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010r.

Dział
600

Rozdział

§

60016
6330
801
80101
0970
852
85278
0960
900
90001
6297
926
92605
6330

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Dochody majątkowe
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dochody bieżące
- Wpływy z różnych dochodów
POMOC SPOŁECZNA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienężnej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dochody majątkowe
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dochody majątkowe
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
RAZEM:

ZWIĘKSZENIE
(+)
439.600,00
439.600,00
439.600,00
439.600,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
168.600,00
168.600,00
168.600,00
168.600,00
707.500,00

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Alicja Paszkot

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28258 –
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WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010r.
Dział
600

Rozdział
60014

60016

801
80101

852
85278

900
90001

926
92605

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym: wydatki majątkowe
- Zadanie: "Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg powiatowych".
Drogi publiczne gminne
W tym: wydatki majątkowe
- Zadanie: "Modernizacja drogi gminnej Boczów - Tarnawa".
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym: wydatki bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym: wydatki majątkowe Zadanie: "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Boczów
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym: wydatki majątkowe
- Zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Łapanów"
RAZEM:

ZWIĘKSZENIE
(+)
973.200,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
873.200,00
873.200,00
873.200,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
1.507.500,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
BUDŻET GMINY ŁAPANÓW NA 2010r.PRZYCHODY I ROZCHODY
A. DOCHODY
B. WYDATKI
C. WYNIK (A-B) - deficyt
D. FINANSOWANIE (D1-D2)
D1. Przychody ogółem:
w tym:
-pożyczki i kredyty bankowe
-inne źródła – środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
-sprzedaż papierów wartościowych
D2. Rozchody ogółem:
w tym:
-spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

25.621.833,35
27.574.833,35
-1.953.000,00
1.953.000,00
3.948.000,00
3.000.000,00
148.000,00
800.000,00
1.995.000,00
1.995.000,00
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DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010r.
Dział
600

Rozdział

§

60078

2030
6330

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
RAZEM:

ZMNIEJSZENIA
(-)
1.302.174,00
1.302.174,00
1.302.174,00

ZWIĘKSZENIA
(+)
1.302.174,00
1.302.174,00
1.302.174,00

1.302.174,00
1.302.174,00

1.302.174,00

1.302.174,00
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/266/10
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 lipca 2010 r.
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010r.
Dział
600

Rozdział
60078

§

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym: wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
W tym: wydatki majątkowe
- Zadanie: "Odbudowa po powodzi mostu na rzece Tarnawce w m. Boczów".
RAZEM:

ZMNIEJSZENIA
(-)
1.302.174,00
1.302.174,00
1.302.174,00
1.302.174,00
1.302.174,00

ZWIĘKSZENIA
(+)
1.302.174,00
1.302.174,00

1.302.174,00

1.302.174,00

1.302.174,00
1.302.174,00
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PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŁAPANÓW
1. Zadłużenie gminy na 01.01.2010r.:
-kredyt BOŚ Tarnów
-pożyczka WFOŚ i GW Kraków
-kredyt KBS O/Łapanów
RAZEM:
w tym : zadłużenie wynikające ze współfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków unijnych
2. Planowany dług do zaciągnięcia w 2010r.
w tym: kredyty i pożyczki na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
unijnych
3. Planowana sprzedaż emitowanych
papierów wartościowych
4. Gmina nie udziela żadnych poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.
5. Zadłużenie będzie spłacane w latach 2010 – 2016 z dochodów budżetu gminy wg. załączonej tabeli.

3.350.000,00
433.757,00
6.700.000,00
10.483.757,00
2.400.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00

800.000,00

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŁAPANÓW NA LATA 2010-20106
Lp.
1
2
3
4
5

I
II.1
II.2
III

6
7
IV
8
9
10

11
V

Wyszczególnienie
Dochody własne
Subwencje z budżetu państwa
Dotacje celowe z zakresu administracji
rządowej
Dotacje celowe na zadania własne
Dotacje celowe otrymane na zadania
inwestycyjne realizowane z udziałem
środków zagranicznych
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU
1+2+3+4+5
Kredyt bankowy i pożyczki
Sprzedaż papierów wartościowych
-wolne środki z lat ubiegłych pozostające na rachunku bankowym
RAZEM I+II+III
Wydatki bieżące (bez odsetek od
kredytów)
Wydatki na inwestycje
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU 6+7
Oprocentowanie kredytów i pożyczek
Spłata kredytów i pożyczek
W tym: spłata kred. i poż. zaciągniętych na współfin. z Fund. UE (art. 169,
ust. 3 ufp)
Wykup papierów wartościowych
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWE
(8+9+11)
RAZEM IV + V
Stan zadłużenia na koniec roku:
W tym: kred. i pożyczki zaciągn. na
współfin. zadań z fund. UE
(art.170,ust.3 ufp)
% zadłużenia ogółem do dochodów
% zadłużenia po uwzgl. wyłączeń
(art.170, ust.3 ufp)
% spłat kredytów i odsetek ogółem do
dochodów
% spłat po uwzg. wyłączeń (art.169,
ust.3 ufp)

2010
4.964.919,00
10.005.657,00
3.487.767,90

2011
6.320.000,00
10.500.000,00
2.850.000,00

2012
6.400.000,00
10.800.000,00
3.000.000,00

2013
6.600.000,00
11.000.000,00
3.250.000,00

4.375.561,45 230.000,00
250.000,00
300.000,00
2.787.928,00 2.100.000,00 1.500.000,00 0

2014
6.800.000,00
11.500.000,00
3.500.000,00

2015
7.000.000,00
12.000.000,00
3.800.000,00

2016
7.300.000,00
12.500.000,00
4.000.000,00

350.000,00
0

400.000,00
0

450.000,00
0

25.621.833,35 22.000.000,00 21.950.000,00 21.150.000,00 22.150.000,00 23.200.000,00 24.250.000,00
3.000.000,00 0
800.000,00
0
148.000,00
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

29.569.833,35 22.000.000,00 21.950.000,00 21.150.000,00 22.150.000,00 23.200.000,00 24.250.000,00
21.358.013,35 15.818.000,00 16.791.243,00 17.020.000,00 18.100.000,00 19.020.000,00 19.510.000,00
5.796.820,00
27.154.833,35
420.000,00
1.995.000,00
500.000,00

3.582.000,00
19.400.000,00
500.000,00
2.100.000,00
600.000,00

2.600.000,00
19.391.243,00
420.000,00
2.088.757,00
600.000,00

1.600.000,00
18.620.000,00
330.000,00
2.100.000,00
400.000,00

1.800.000,00
19.900.000,00
250.000,00
1.900.000,00
400.000,00

2.000.000,00
21.020.000,00
180.000,00
1.800.000,00
400.000,00

2.800.000,00
22.310.000,00
90.000,00
1.500.000,00
500.000,00

0
0
50.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
350.000,00
2.415.000,00 2.600.000,00 2.558.757,00 2.530.000,00 2.250.000,00 2.180.000,00 1.940.000,00
29.569.833,35 22.000.000,00 21.950.000,00 21.150.000,00 22.150.000,00 23.200.000,00 24.250.000,00
12.288.757,00 10.188.757,00 8.050.000,00 5.850.000,00 3.850.000,00 1.850.000,00 0
2.900.000,00 2.300.000,00 1.700.000,00 1.300.000,00 900.000,00
500.000,00
0

48,0
36,6

46,3
35,9

36,7
28,9

27,7
21,5

17,4
13,3

8,0
5,8

0
0

9,4

11,8

11,7

12,0

10,2

9,4

8,0

7,5

9,1

8,9

10,0

8,4

7,7

5,9
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UCHWAŁA NR XLI/267/10
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVII/ 247/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie
utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie gm. Łapanów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art.11 ust.1, ust.3
i art.12 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240 /, art.5 art.5b, art. 5c, pkt.1 art. 58 ust.1 i 6 oraz
art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty / Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./,
Rada Gminy Łapanów uchwala co następuje:
§ 1. Uzupełnia się brzmienie § 1. Uchwały
Nr XXXVII/ 247/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej
I stopnia w Sobolowie gm. Łapanów, poprzez dodanie
pkt.5 o treści: „5. Szkoła Muzyczna I stopnia w Sobolowie funkcjonować będzie na podstawie Porozumienia
z dnia 29 czerwca 2010r. zawartego pomiędzy: Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem Bog-

danem Zdrojewskim, z siedzibą przy ul. Krakowskie
Przedmieście 15/17 w Warszawie, a Gminą Łapanów,
z siedzibą 32 – 740 Łapanów 34, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Łapanów, Pana Jana Kuliga.”
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały NR XXXVII/ 247/10
Rady Gminy Łapanów pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Alicja Paszkot
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UCHWAŁA NR LXVI/671/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Wodociągi Niepołomice
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością"
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gimnnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) - Rada Miejska
w Niepołomicach uchwała. co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków przez Wodociągi Niepołomice
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVI/671/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Niepołomice.
Rozdział I
Postanowienia ogólne

powinna także określać ilość oraz dopuczalny poziom
zanieczyszczeń dostarczanych ścieków.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia
i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spozycia przez
ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice.

2. Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.)

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) "ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747 z późn. zm.),
2) "umowie" - należy przez to rozumieć następujące
rodzaje umów:
a) umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków,
b) umowę o zaopatrzenie w wodę,
c) umowę o odprowadzanie ścieków
3) "Odbiorcy" - należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej
z umów wymienionych w pkt 2,
4) "Przędsiębiorstwie" - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r.
Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), który prowadzi działalnośc gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
5) przyłączu kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć
odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią
kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony
budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości,
6) przyłączu wodociągowym - należy przez to rozumieć
odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem
głównym,
7) sieci - należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
§ 2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia
w wodę lub / i odprowadzania ścieków wyłącznie na
podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.
§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz
warunkami wynikającymi z zawartej umowy.
Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 4. 1. Ilość dostarczanej wody określa umowa
o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. Umowa

3. Woda do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń
kanalizayjnych reguluje rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)
§ 5. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o jakości wody przenzaczonej do spożycia przez
ludzi nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. Wyniki badań należy podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa.
Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów
z Odbiorcami usług
§ 6. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć
umowę o zaopatrzenie w wodę lub / i odprowadzanie
ścieków z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia
umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równoczesnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy, tj.:
--

---

--

wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony
z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym,
możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
wnisokodawca ustala sposób rozliczeń różnic
wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych
lokalach oraz zasady ich utrzymania,
uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania
dostaw wody w pozostałych lokalach: w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założe-
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nie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

3.
Przedsięborstwo ma prawo wypowiedzieć
umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią
warunki uniemożliwiające jej spełenienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za
dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie
określonym w umowie.

6. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem
przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

4. Umowa powinna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, tj.:
-------

ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
świadczenia,
sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
praw i obowiązków stron umowy,
procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18,
okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia

5. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.
6. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług
zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
§ 7. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub / i odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa powinna określać mozliwość jej rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstapienia
Przedsiębiostwa od umowy.
4. Przedsiębiorstwo może odstapić od umowy
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust.1 ustawy tj.:
---

--

--

przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa
okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania
zaległej opłaty,
jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów okreslonych w przpisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
został stwierdzony nielegalny pobór wody lub
nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez
zawarcia umowy, jak również przy celowo
uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach
lub urządzeniach pomiarowych.

5. Odstapienie od umowy następuje poprzez
oświadczenie Przedsiębiostwa doręczone odbiorcy na

§ 8. 1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa
pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub
umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany
Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych
warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza
kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę
wniosku o zawarcie umowy.
2. Przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od daty
złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt umowy.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku
o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.
§ 9. 1. Przędsiębiorstwo określa cykl rozliczeń
obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia
usług
a także postanowień
określonych
w odrębnych przepisach prawnych oraz określa skutki
niedotrzymania terminu zapłaty.
2. Mogą obowiązywać róźne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców
usług lub obszaru.
3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo
wskazuje w fakturze.
§ 10. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania
z zaopatrzenia
w wodę
i odprowadzania
ścieków
w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący
pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególnośći do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
wodociągowej,
2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) informowania Przedsiębiostwa o własnych ujęciach
wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie
w celach określonych w warunkach przyłączenia do
sieci oraz w pisemnej umowie zawartej z Przedsiębiorstwem,
5) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
6) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz
udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.
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gowej lub kanalizacyjnej oraz
i urządzeń uzbrojenia terenu.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

innych

obiektów

§ 11. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadkach szczególnych do 30 dni.

§ 12. 1.
Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia
umowy stanowi załącznik do umowy.

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego (pomieszczenie w budynku, studzienka wodomierzowa),
4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
5) termin ważności warunków przyłączenia.

2. W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są
stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną
uchwałą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art.
24 ust. 8 ustawy, bez konieczności zmiany umowy.
§ 13. Przedsiębiostwo ogłasza taryfę na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz na stronie
internetowej w terminie do 7 dni od dnia podjęcia
uchwały i co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej
w życie.
§ 14. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rodział
5 ustawy oraz umowa.
Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
§ 15. 1. Odbiór techniczny przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatny i odbywa się
na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia zwanych dalej - "warunkami przyłączenia".
2. Należność za wykonanie przyłączenia ustalana
jest na podstawie obowiązującego cennika.
3. Z wnioskiem o przyłączenie i określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i /
lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca
tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma
być przyłączona do sieci.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pownien
w szczególności zawierać:
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
2) adres podłączanej nieruchmości,
3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
4) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
5) dane wykonawcy,
6) datę i podpis wnioskodawcy.

ubiegający

3. Warunki przyłączenia określają:

§ 18. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i / lub
kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków
przyłączenia, o których mowa w § 17 a w przypadku
zawarcia umowy o przyłączenia do sieci, od spełnieniu
warunków w niej określonych.
2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m.in. w przypadkach związanych z budową sieci
lub ich finansowaniem przez składającego wniosek
o przyłączenie.
Umowa
o przyłączenie
powinna
w szczególności określać koszty związane z realizacją
takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób
rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.
§ 19. 1. Warunki przyłączenia względnie umowa
o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano - montażowych.
2. Określone w warunkach względnie umowie
przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.
2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których
wzory określa Przedsiębiorstwo.
§ 20. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego
według zasad określonych w warunkach przyłączenia
względnie umowie o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym.
§ 16. Do wniosku Odbiorca
o przyłączenie do sieci załącza:

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia
ich wydania.

się

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do
nieruchomości,
2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie
nieruchomości względem istniejących sieci wodocią-

1) datę odbioru,
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy,
materiałów i długości,
3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
6) podpisy członków komisji.
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie
przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
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Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do
usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 26. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody
lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na
warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających
mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

Rozdział VIII
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez
uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiostw opracowane
na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

§ 27. 1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne
działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez
ich odpowiednie zabezpieczanie przed udzkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także
prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem
osób nieuprawnionych.
2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego
posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 8 godzin od jej
wystąpienia, Przedsiębiostwo może usunąć awarię we
własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 22. 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest
zawór za wodomierzem głównym.

§ 28. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsięborstwa o wszelkich:

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz
odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

1. stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu
plomby,

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa
i instalacji wewnętrznej oraz rodziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na
terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką
licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi dostarczającego
ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest
miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.
Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacji ścieków
§ 23. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji
usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
Przedsiębiorstwo
powinno
uprzedzić
Odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 24. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej
jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na
10 dni przed planowanym terminem.
§ 25. 1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić
zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę
o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek
opłat określonych w obowiązującej taryfie.

2. zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogę mieć wpływ na działanie sieci.
§ 29. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego
regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
§ 30. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego
powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika
lokalu.
Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób
załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji
w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków
§ 31. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi oraz należyty poziom obsługi klienta.
§ 32. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy
pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede
wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa.
§ 33. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości
dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust lub odszkodowanie na zasadach określonych w umowie.
§ 34. 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,
Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację
w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.
2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych
niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub
nienależytego wykonania usługi.
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3. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
2) przedmiot reklamacji,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
5) numer i datę umowy,
6) podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 7 dni od
dnia jej wniesienia.
6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź powinna zawierać:
1) nazwę Przedsiębiorstwa,
2) powołanie podstawy prawnej,
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie
uwzględniania reklamacji,
4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego
Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez
niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację
powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego
odszkodowania.
9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na
poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na
wniosek Odbiorcy usługi.

Poz. 3266,3267

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Niepołomicach,
2) Ochotnicze Straże Pożarne w sołectwach położonych
na obszarze Gminy Niepołomice,
3) Jednostka Gaśniczo-Ratownicza Państwowej Straży
Pożarnej w Wieliczce,
4) służby oczyszczania miasta.
§ 36. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe
z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem
2. Pobór wody odbywa się poprzez stojaki lub inne urządzenia wyposażone w legalizowane wodomierze
będące na wyposażeniu jednostek.
§ 37. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa
o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia
lub bezpośrednio po przybyciu na miejsce akcji.
§ 38. 1. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę
pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć umowę z Gminą, w której
określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę
na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione
w art. 22 ustawy.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne.
Rozdział XI
Przepisy końcowe
§ 39. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 40. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić niniejszy regulamin Odbiorcy na jego żądanie.

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niepołomicach
Marek Ciastoń

§ 35. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:
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UCHWAŁA NR L/353/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d\ oraz i\
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591; z późn. zm./,
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157
poz. 1240 z póź.zm./ Rada Miejska w Ryglicach uchwala,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
do Uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
do Uchwały.
§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28267 –

29 grudnia 2009 roku dotyczący limitu wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne przyjmuje brzmienie
załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2.
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia
29 grudnia 2009 roku dotyczący planu przychodów
i kosztów Zakładu Budżetowego na 2010 rok przyjmuje
brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 34.759.049,79 zł
Przychody 9.024.019,00 zł
---

kredyty 7.974.019,00 zł
wolne środki finansowe 1.050.000,00 zł

Poz. 3267
Razem: 43.783.068,79 zł
Wydatki: 41.426.338,79 zł
Rozchody 2.356.730,00 zł
Razem: 43.783.068,79 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/353/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 lipca 2010 r.

Dział

Rozdział

§

010
01095
0770
600
60095
0970
754
75412
0570
801
80104
0830
80148
0830
900
90001
0970
921
92120
2710

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Ryglice na 2010 rok
Określenie
Dochody
Dochody
bieżące
majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo
4 215,00
Pozostała działalność
4 215,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
4 215,00
nieruchomości
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
11 294
0
Pozostała działalność
11 294
Wpływy z różnych dochodów
11 294
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
1 495
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
1 495
Grzywny, mandatyi inne kary pieniężneod osób
1 495
fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
0,00
0,00
Przedszkola
-112 404
Wpływy z usług
-112 404
Stołówki szkolne i przedszkolne
112 404
Wpływy z usług
112 404
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
4 996,00
SRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 996,00
Wpływy z różnych dochodów
4 996,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO7 000
DOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
7 000
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
7 000
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Z tego dochody związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
7 000
między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem:
29 000,00
0,00
Z tego dochody związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
7 000
między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem
dochody
4 215,00
4 215,00
4 215,00
11 294
11 294
11 294
1 495
1 495
1 495
0,00
-112 404
-112 404
112 404
112 404
4 996,00
4 996,00
4 996,00
7 000
7 000
7 000

7 000
29 000,00
7 000

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/353/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 lipca 2010 r.
Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2010 rok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28269 –

Poz. 3267

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28270 –

Poz. 3267
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/353/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 lipca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28271 –

Poz. 3267
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/353/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 lipca 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 rok /w złotych/ Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ryglicach

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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UCHWAŁA NR L/354/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ryglice lub jej jednostkom podległym.
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. 59 ust. 1- 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Ryglicach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryglice, zwanej dalej "Gminą" lub jej jednostkom podległym, obejmujących ich umarzanie, odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładanie na raty,
a także wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.
2. Uchwała nie ma zastosowania do udzielania
ulg w spłacie należności cywilnoprawnych pobieranych
przez Gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 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. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może być umorzona w całości lub w części,
jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
3) dłużnik - osoba prawna, 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,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika,
z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.) lub
umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyny
określonej w art. 361 pkt 1 Prawa upadłościowego
i naprawczego,
6) 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,
7) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom
dłużnika, a w szczególności jego egzystencji albo
podmiot wykonujący działalność pożytku publicznego

wykaże, że ściągnięcie wierzytelności pozbawiłoby go
możliwości realizacji wykonywanego zadania publicznego,
8) jest to uzasadnione interesem publicznym,
9) wartość należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 4. 1. Umorzenie należności może nastąpić na
uzasadniony wniosek dłużnika.
2. W przypadkach określonych w § 3 w pkt 1 – 4
oraz w pkt 6 i pkt 9 umorzenie należności może być
dokonane z urzędu.
§ 5. Ulgi w spłacie należności polegające na odraczaniu terminu zapłaty lub rozkładaniu na raty, mogą
być udzielone w przypadkach wskazanych w § 3 lub gdy
jest to uzasadnione innymi względami społecznymi lub
gospodarczymi.
§ 6. 1. Do udzielania ulg są uprawnieni:
1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w stosunku do należności przypadających kierowanym przez nich jednostkom, jeżeli ich wartość nie
przekracza 5.000,00 zł,
2) Burmistrz Ryglic - w stosunku do pozostałych należności,
2. Umorzenie należności, której wartość przekracza 50.000,00 zł wymaga zasięgnięcia opinii Rady Miejskiej w Ryglicach.
§ 7. Ulgi dla dłużników prowadzących działalność
gospodarczą mogą być udzielone na ich uzasadniony
wniosek, w którym wykażą, zgodnie z art. 107 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE
C 306,17.12.2007 r.), że otrzymane wsparcie ze środków
publicznych nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między
państwami członkowskimi UE, lub że w przypadkach
określonych w § 3 w punktach 7 i 8 i w § 5 spełnione są
warunki do uzyskania pomocy de minimis, 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 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006).
§ 8. W przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą
do wniosku, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały
należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de
minimis w tym okresie.
§ 9. O udzieleniu ulgi organ lub osoba uprawniona
rozstrzyga w formie pisemnej zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego; w przypadkach określonych w § 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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pkt 1, pkt 3 i pkt 4, pismo zawierające oświadczenie
o zastosowaniu ulgi pozostawia się w aktach sprawy.
§ 10. 1. Osoby wymienione w § 6 ust. 1 sporządzają sprawozdanie dotyczące wartości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych sporządzają według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego i przekazują Burmistrzowi Ryglic
w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
3. Burmistrz Ryglic sporządza zbiorcze sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz
pozostałych ulg i przedstawia je Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Ryglicach w terminie do końca lutego
każdego roku za rok poprzedni.
4.
uchwały.

Poz. 3268

§ 11. Traci moc uchwała Nr XI/54/03 rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności należnych jednostkom organizacyjnym Gminy Ryglice
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
i wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.
§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

Wzór sprawozdania określa załącznik do

Załącznik
do Uchwały Nr L/354/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 lipca 2010 r.
KOMISJA REWIZYJNA
Rady Miejskiej w Ryglicach*
BURMISTRZ RYGLIC
Za ......................... rok
................................................ (nazwa umarzającego)
l.p

1
1
2

3

Wyszczególnienie

Nazwa
Dłużnika
Symbol
Dłużnika
**

Liczba
dłużników

Kwota
umorzenia,
odroczenia,
rozłożenia
na raty

Liczba
rat

2

3

4

5

6

Termin
odroczenia,
rozłożenia
na raty
(ostatnia
rata)
7

Tytuł
zadłużenia

8

Umorzenie
Odroczenie

Bez rozłożenia
na raty
Z rozłożeniem
na raty
Rozłożenie na raty
............................................. (główny księgowy)
............................................. (dzień, miesiąc, rok)
............................................. (kierownik jednostki)
* Niepotrzebne skreślić
** Wstawić odpowiednio:
A- Osoba fizyczna
B- Osoba prawna
C- Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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UCHWAŁA NR L/358/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych
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.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/138/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ryglicach do podejmowania wszelkich
działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

3269
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UCHWAŁA NR L/360/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 30 lipca 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
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 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 10 oraz art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn.
zm.), Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
Poziom wykształcenia

1.

2.

3.

4.

Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania
pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata
(inż.)z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inż.) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia
kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
Pozostałe wykształcenie

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVI/248/09 Rady
Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 357 poz. 2564) oraz z 2010 r.
Nr 159, poz. 1014 wprowadza się następującą zmianę:
„§ 3. 1. Od 1 września 2010 r. podwyższa się następująco niektóre stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 131,
poz. 885)

Stopień awansu zawodowego
nauczyciel nauczyciel
nauczyciel
stażysta
kontraktowy mianowany

nauczyciel
dyplomowany

2 039

2 099

2 383

2 930

1 794

1 838

2 077

2 521

1 584

1 622

1 822

2 196

1 363

1 393

1 666

1 870
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Podstawę do ustalenia stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli stanowi najwyższy posiadany
przez nauczyciela poziom wykształcenia.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

3270
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UCHWAŁA NR XLVII/351/2010
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze
zminami/ oraz art. 211 ust. 4, 212 i 237 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
nr 157, poz. 1240 z 2009 r./, Rada Miejska w Tuchowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 1
do Uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok Plan dochodów budżetu Gminy Tuchów na 2010 rok
wg źródeł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększa się
plan dochodów budżetowych o kwotę 33.760,00 zł.
2.
Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2 do
Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Plan
wydatków budżetu Gminy Tuchów na 2010 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku
wprowadzonych zmian, zwiększa się plan wydatków
budżetowych o kwotę 480.660,00 zł.
3. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych
o kwotę 1.046.766,00 zł w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych
o kwotę 1.493.666,00 zł, z tego: - w § 903 - Przychody
z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej o kwotę 1.046.766,00 zł, - w § 952Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym o kwotę 300.000,00 zł /kredyt bankowy/, w §955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
o kwotę 146.900,00 zł /Wolne środki, jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych/.
5. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy
Tuchów na 2010 rok - Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne /WPI/ na lata 2010 - 2014,
otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej
uchwały.
6. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Przychody i rozchody Gminy Tuchów na 2010 rok, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4
do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy
Tuchów na 2010 rok - Prognoza sfinansowania długu
Gminy Tuchów w latach 2009 - 2020, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:
1) Planowane dochody - 42.401.175,33 zł
-- dochody bieżące - 38.375.109,33 zł
-- dochody majątkowe 4.026.066,00 zł
2) Planowane wydatki - 47.428.130,33 zł
-- wydatki bieżące - 36.446.674,33 zł
-- wydatki majątkowe - 10.981.456,00 zł
3) Planowane przychody - 8.198.661,00 zł
4) Planowane rozchody - 3.171.706,00 zł
5) Planowany deficyt - 5.026.955,00 zł
§ 3. 1. § 1 pkt 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej
w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku otrzymuje
nowe, następujące brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
5.026.955,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie 3.962.181,00 zł, b) wolnych środków w kwocie
1.064.774,00 zł.4. Ustala się przychody budżetu
w kwocie 8.198.661,00 zł i rozchody budżetu w kwocie
3.171.706,00 zł – zgodnie z załączoną do niniejszej
uchwały Tabelą nr 3".
2. § 5 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów
na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:"2.zobowiązań z tytułu nowych kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu – do kwoty 3.962.181,00 zł, z tego na
wyprzedzające finansowanie działań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty 1.046.766,00 zł."
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/351/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28277 –

Poz. 3271
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/351/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28279 –

Poz. 3271

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 3271
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/351/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28282 –

Poz. 3271

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28283 –

Poz. 3271
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/351/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 3271
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/351/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28285 –

Poz. 3271

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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UCHWAŁA NR LVIII/929/2010
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art 211, art 212, art 239,
art 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) w związku z art 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:
§ 1. Do Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane
Nr LI/807/2010 na rok 2010 z dnia 18 marca 2010 roku
wprowadza się następującą zmianę:
--

"1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu
6 000 000 zł."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

w § 10 pkt1 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr LXVI/671/10 z dnia 29 czerwca
2010 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Wodociągi Niepołomice Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością"
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr LXVI/671/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Wodociągi
Niepołomice Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”.

publikator. Zamiast tekstu jednolitego ogłoszonego
w Dz. U. z 2006 r., poz. 858 ze zm., przywołano Dz. U.
z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm. Przytoczenie nieprawidłowej podstawy prawnej ma miejsce dodatkowo w § 1
ust. 2 pkt 1 załącznika do przedmiotowej uchwały. Podobnie w § 11 regulaminu rada gminy przywołuje jako
podstawę prawną rozliczeń z odbiorcami usług nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) zamiast rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006
r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Uzasadnienie
W dniu 29 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę Nr LXVI/671/10 z dnia
29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Wodociągi Niepołomice Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”, którą w dniu 8 lipca 2010 r. doręczono
organowi nadzoru – Wojewodzie Małopolskiemu w celu
oceny jej zgodności z przepisami prawa.
Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej
uchwały podano obok art. 18 ust. 2 pkt 15 cyt. ustawy
o samorządzie gminnym art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków, przywołując przy tym błędny

W dalszej kolejności organ nadzoru kwestionuje zapisy tytułu uchwały, jako naruszające, w jego ocenie,
porządek prawny. I tak zauważa, co następuje:
Rada Miejska w Niepołomicach w sposób nieuzasadniony i godzący w cechę generalności aktu prawa
miejscowego ograniczyła zakres zastosowania regulaminu tylko i wyłącznie do jednego podmiotu świadczącego usługi w zakresie usług wodnokanalizacyjnych,
regulamin ma zaś obejmować wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie danej gminy obecnie
i w przyszłości i nie jest aktem normującym zasady
funkcjonowania konkretnej jednostki organizacyjnej –
w tym przypadku Spółki z o. o. „Wodociągi Niepołomice”. Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie w wyrokach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada
2006 r. II S.A./Go 304/06 oraz WSA we Wrocławiu z dnia
15 marca 2007 r. II S.A./Wr 745/06.

Upoważnienie do stanowienia przez radę gminy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zawarte jest w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który stanowi, że:
„Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, zwany dalej "regulaminem".
Regulamin jest aktem prawa miejscowego”. Niezbędny
zakres przedmiotowego regulaminu ustanowiony jest
natomiast w ustępie 2 tegoż artykułu:
„Regulamin powinien określać prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączania do sieci;
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza;
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe”.
I tak w pierwszej kolejności organ nadzoru stwierdza
brak podstawy prawnej do ustanowienia przez radę
gminy własnych definicji pojęć – w § 1 ust. 2 załącznika
do przedmiotowej uchwały. Mianowicie Rada Miejska
w Niepołomicach wprowadziła definicje „ustawy”,
„umowy”, tym samym stworzyła samodzielne definicje,
nie posiadając ku temu stosownego upoważnienia oraz
dokonała nieuprawnionej modyfikacji w stosunku do
pojęć ustawowych „odbiorcy”, :przedsiębiorstwa”
i „przyłącza kanalizacyjnego”. W przypadku definicji
pojęcia „odbiorcy” w regulaminie postanowiono,
że należy przez to rozumieć podmiot będący stroną
umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt 2, gdy w ustawie definiuje się odbiorcę usług jako każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. W przypadku pojęcia „przedsiębiorcy” regulamin definiuje go jako przedsiębiorcę
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który prowadzi działalność gospodarczą w za-
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kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków natomiast ustawa traktuje
o przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym jako przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz
gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.
Natomiast „przyłącze kanalizacyjne” według regulaminu to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług
z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od
strony budynku, a w przypadku jej braku – od granicy
nieruchomości, natomiast według ustawy odcinek
przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.
Niezgodnym z prawem jest również powtarzanie
w akcie rangi podustawowej definicji zawartych
w ustawie, a mianowicie „przyłącza wodociągowego”
oraz „sieci”.
Kwestionowanie uprawnienia rady gminy do tworzenia w akcie prawa miejscowego słowniczka pojęć jest
zbieżne z poglądem wyrażonym w wyroku WSA
we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. II S.A./Wr 521/06,
w którym sąd stwierdził, że delegacja ustawowa zawarta
w omawianym art. 19 ust. 1 ustawy nie upoważniła rady
gminy do formułowania w regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków, definicji określonych
pojęć. Rada, uchwalając przepisy prawa miejscowego,
winna to czynić w zgodzie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U.
Nr 100, poz. 908), do których to aktów zgodnie z § 143
stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI
(z pewnymi wyjątkami). W akcie normatywnym niższym
rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie
formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń
ustawowych, w szczególności w akcie wykonawczym
nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia
określeń zawartych w ustawie upoważniającej (§ 149
załącznika do rozporządzenia).
Trudno również w upoważnieniu ustawowym dopatrzyć się podstawy do formułowania przez radę gminy obowiązków nałożonych na odbiorców wody, zawartych w § 3 załącznika do uchwały, a mianowicie „odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą
i używać jej zgodnie z przeznaczeniem”. Organ nadzoru
zauważa, że nakładanie obowiązków na obywateli musi
wynikać z wyraźnego upoważnienia ustawowego, a nie
z zastosowania odpowiedniej wykładni przepisów, zmierzającej do wyinterpretowania takiego obowiązku.
W niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym nie neguje się
zalecenia racjonalnej gospodarki wodą, jednakże zamieszczenie w akcie normatywnym jakim jest regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedmiotowego postanowienia nadaje temu zapisowi treść
normatywną i wykracza poza kompetencje rady gminy.
Kolejno organ nadzoru wskazuje na zapis § 6 ust 2
regulaminu. Mianowicie, w przepisie tym Rada Miejska
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w Niepołomicach postanowiła, że „Przedsiębiorstwo ma
prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie
w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub
zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione
równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6
ust. 6 ustawy, tj:
- wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze,
zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi, w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym; tymczasem
przepis art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy na który powołuje się
rada gminy brzmi:
„Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę,
o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą
z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:
1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich
punktach czerpalnych;
Zatem organ nadzoru zauważa, że Rada Miejska
w Niepołomicach dokonała modyfikacji przepisu prawa
powszechnie obowiązującego.
Organ nadzoru kwestionuje również prawidłowość
zapisów ustępu 3 w § 6 regulaminu, który brzmi:
„Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę
właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego,
jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki
uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną
wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym
w umowie.
Tymczasem w art. 6 ust. 3 ustawy, na który powołuje się rada gminy w § 6 ust. 4 tiret szóste ustawodawca zdecydował, że umowa o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia. Zatem ustawodawca przesądził, że warunki
wypowiedzenia umowy należą do sfery stosunków cywilno – prawnych regulowanych umową a nie aktem
prawa miejscowego, czyli zależą od woli stron stosunku
zobowiązaniowego.
W dalszej kolejności organ nadzoru stwierdza niedopuszczalność rozwiązań przyjętych przez Radę Miejską w Niepołomicach w § 7 ust. 3, 4 i 5 regulaminu
w zakresie możliwości odstąpienia przez przedsiębiorstwo od umowy. Mianowicie, w § 7 ust. 4 przewidziano,
że przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy, tj:
- przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
- odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy
obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów
określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
- został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia
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umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. W ustępie 4 cyt. paragrafu regulamin stanowi, że
odstąpienie następuje poprzez oświadczenie przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem
odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
Tymczasem przepis art. 8, na który powołuje się
rada gminy brzmi:
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa
okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono
celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia
umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które
odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia
powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia
dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niedopuszczalne ograniczenie, w stosunku do zapisów ustawy, praw odbiorców i obowiązków przedsiębiorstwa.
Mianowicie przepis art. 1 ustawy jako jej cele wskazuje
zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw
i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony
interesów odbiorców usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Wynika stąd, że interes odbiorców jest jednym z przedmiotów regulacji ustawy. Jest to zrozumiałe ze względu na
niezbędność dobra jakim jest woda oraz charakter tego
rynku, który ogranicza wybór dostawcy wody lub odbiorcy ścieków. Z kolei według art. 5 ust. 1 ustawy,
przedsiębiorstwo dostarcza wodę w wymaganej ilości
i pod odpowiednim ciśnieniem. Poza tym dostawa wody i odprowadzanie ścieków muszą być zorganizowane
w sposób ciągły i niezawodny.
W § 10 przedmiotowego regulaminu Rada
Miejska w Niepołomicach nałożyła na odbiorców usług,
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bez umocowania ustawowego, obowiązek korzystania
z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług oraz nie
utrudniający działalności przedsiębiorstwa, w szczególności (...) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej czy podjęcia działań ograniczających skutki
awarii oraz udostępniania przedsiębiorstwu terenu
w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń
pomiarowych, kanalizacyjnych i przyłączy, tymczasem
art. 7 pkt 6 ustawy stanowi, że „osoby reprezentujące
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia,
mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do
obiektu budowlanego należących do osób, o których
mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.
Określający obowiązki odbiorcy usług art. 5 ust. 2
cyt. ustawy stanowi, że jeżeli umowa o zaopatrzenie
w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej,
odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Natomiast zapisy § 10
załącznika do uchwały w sposób nieuprawniony rozszerzają obowiązki odbiorców usług.
W kontekście zapisów § 15 ust. 1 i 2 ora ust. 4
pkt 4 regulaminu, stanowiących o odpłatności za odbiór
techniczny przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz należności za wykonanie przyłączenia
organ nadzoru zwraca uwagę na regulację zawartą
w § 5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), który stanowi,
że taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla
poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają
stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób
technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę
usług (...). Zatem opłaty, o których mowa w regulaminie
winny odnosić się tylko i wyłącznie do przedmiotowych
kosztów a ich regulacja winna być określona w taryfach
a nie w akcie prawa miejscowego. Sprawy opłat za przyłączenie wielokrotnie poruszały sądy administracyjne,
m.in. w wyroku z dnia 26 sierpnia 2008 r. WSA w Bydgoszczy (sygn. akt II SA/Bd 477/08), czy WSA w Krakowie w wyroku z dnia 20 maja 2008 r. (sygn. akt III SA/Kr
842/07), w którym sąd postanowił, że nie ma przepisów
ustawowych, które upoważniałyby gminę do wprowadzenia opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w drodze regulacji prawnych powszechnie obowiązujących, a przepis art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy
z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie daje radzie gminy
uprawnienia do wprowadzenia odpłatności za zamiar
przyłączenia poszczególnych nieruchomości do sieci
wodociągowej.
Organ nadzoru zwraca uwagę na pominięcie przez
Radę Miejską w Niepołomicach, w § 15 ust. 3 regula-
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minu, określającym krąg osób uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyłączenie do sieci – osób
korzystających z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Zapis taki narusza w istotny sposób
art. 6 ust. 4 wskazywanej ustawy, przewidujący możliwość zawarcia umowy o świadczenie przedmiotowych
usług także z osobą korzystającą z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
Wprawdzie w § 15 ust. 5 regulamin stanowi,
że w uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo
może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym. Regulacja ta przekazuje przedsiębiorstwu
uprawnienie do decydowania które przypadki może
uznać za uzasadnione. W tym miejscu organ nadzoru
podkreśla, że przepisy prawa miejscowego winny być
redagowane tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały
dla adresatów wyrażały intencje uchwałodawcy. Nie
może być w nich miejsca na niejasności i pojęcia niedookreślone.
Wątpliwości organu nadzoru budzą również zapisy
§ 22 regulaminu, określające miejsce wydania rzeczy,
w rozumieniu kodeksu cywilnego, w zakresie dostaw
wody i odbioru ścieków, bowiem poprzez definiowanie
pojęcia „miejsce wydania rzeczy” kształtuje się zasady
i zakres odpowiedzialności, np. w przypadku awarii
sieci, a tym samym ingeruje się w kwestie, które winny
być, zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3a, przedmiotem klauzul
umownych, podobnie jak kwestia regulowania należności
za usługi w § 29 regulaminu (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy).
Z tych samych powodów organ nadzoru kwestionuje postanowienia § 27 ust. 2 regulaminu, który stanowi że „odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego
posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 8 godzin od jej
wystąpienia, przedsiębiorstwo może usunąć awarię we
własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę.”
Nakładając na odbiorcę usług obowiązek usuwania
awarii rada gminy - bez upoważnienia ustawowego ukształtowała odpowiedzialność stron umowy za zdarzenia wynikłe podczas jej obowiązywania. Trzeba też
mieć na względzie, że wobec kategorycznego brzmienia
art. 5 ust. 1 omawianej ustawy przedsiębiorstwo ma
obowiązek zapewnienia zdolności będących w jego
posiadaniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
niezależnie od tego z czyjej winy powstało zagrożenie .
W przypadku awarii tych urządzeń - nawet z winy odbiorcy - odpowiedzialność nie może więc być przeniesiona na odbiorcę usług, a do tego w istocie zmierza
zapis uchwały.
Przepis art. 6 ust. 3 pkt 3a ustawy stanowi, że kwestię
warunków usuwania awarii powinna regulować umowa, której konieczny zakres wyznacza przepis ustawowy
(art. 6 ust. 3) i do której to umowy odsyła art. 7 ust. 6.
W pkt 3a przywołanego przepisu ustawodawca zastrzegł, że umowa ta w szczególności zawierać musi
postanowienia dotyczące warunków usuwania awarii
przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących
w posiadaniu odbiorcy usług. Wobec przedstawionych
regulacji podnieść należy, że narusza prawo nie tylko akt
prawa miejscowego, który wykracza poza upoważnienie
zawarte w delegacji ustawowej, ale również taki, który
zawiera ustalenia w kwestiach ustawowo przekazanych
do regulacji umownej. Tezę tę wywiedziono z wyroku
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WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. sygn. akt II
SA/Wr 745/06.
Organ nadzoru stwierdza również brak
upoważnienia ustawowego dla rady gminy do stanowienia o obowiązku odbiorcy do pisemnego powiadamiania przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu (§ 30
regulaminu).
Podobnie brak jest podstawy prawnej do
ograniczania, w § 34 regulaminu, terminu do wniesienia
reklamacji w sprawie jakości wody i przerw w dostawach wody (3 dni).
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 9 ustawy regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków powinien
określać warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe, jednakże trudno dopatrzyć się w przepisach
prawa kompetencji rady gminy do nakładania na
uprawnionych do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązania do powiadamiania przedsiębiorstwa
o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia
lub bezpośrednio po przybyciu na miejsce akcji. Sytuacja taka doprowadzić może do opóźnienia akcji gaśniczej i stawia obowiązek powiadamiania przedsiębiorstwa ponad akcję ratującą życie ludzkie i mienie.
Na zakończenie organ nadzoru podkreśla,
że ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości
dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego
odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania
dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi a także zasady ochrony interesów odbiorców
usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska
i optymalizacji kosztów (art. 1).
Przepis art. 19 przywołanej ustawy zawiera
upoważnienie dla rady gminy do uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w którym powinny być określone prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, do których ustawodawca zaliczył:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączania do sieci;
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza;
3273

Poz. 3273

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Zawarte w przywołanym przepisie upoważnienie jest zatem upoważnieniem określającym materię,
którą pozostawiono szczegółowemu uregulowaniu
w drodze aktu prawa miejscowego. Upoważnienie to nie
daje organowi uchwałodawczemu podstaw do stanowienia aktów prawa miejscowego w sposób odmienny
niż regulacje ustawowe. Jak podkreślił WSA w Opolu,
w wyroku z dnia 4 października 2007 r. (sygn. akt
II S.A./Op 344/07) naruszenie granic upoważnienia
ustawowego do stanowienia aktów prawa miejscowego
uzasadnia stwierdzenie nieważności tej uchwały. Podkreślić należy, iż przepisy gminne nie mogą regulować
materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie
mogą pozostawać z nimi w sprzeczności. Uchwała rady
gminy podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego
jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym na
obszarze gminy i stąd też powinna odpowiadać wymogom, jakie stawiane są przepisom powszechnie obowiązującym. Nie może ona pozostawać w sprzeczności z
aktem prawnym wyższego rzędu, jakim jest ustawa.
Przepisy gminne nie mogą także zawierać powtórzeń
ustawowych, ani też ich modyfikować lub uzupełniać
ich, gdyż jest to niezgodne z zasadami legislacji.
Przedstawione powyżej naruszenia prawa,
uznane przez organ nadzoru za istotne obligowały do
wyeliminowania ich z obrotu prawnego. Zważyć dodatkowo należy, że organ gminy naruszył jednak nie tylko
regulacje ustawowe ale również przepisy Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z art. 7
ustawy zasadniczej organy władzy publicznej działają
w granicach i na podstawie prawa. Zatem organy gminy
podejmując akt prawa miejscowego muszą bezwzględnie kierować się wytycznymi zawartymi w upoważnieniu
ustawowym, działając na jego podstawie i w jego granicach (art. 94 Konstytucji RP). Nieprzestrzeganie tych
zasad stanowi istotne naruszenie prawa, które w konsekwencji prowadzić musi do stwierdzenia nieważności
aktu prawa miejscowego (wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2009 r. sygn. akt II S.A./Wr 470/08).
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Zastępca Dyrektora
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli:
Artur Słowik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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