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Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Miechowskiemu lub jego jednostkom podległym.
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Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie okreņlenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji.
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Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miechowie
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Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
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Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Miechowie
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Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Miechowie
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Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mianocicach
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Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie
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Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie : zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
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Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010 r. W sprawie uchylenia
Uchwały nr XXXVII/213/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia
2008r.
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Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXV/336/06 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r.w sprawie
przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie
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Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVI/201/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 wrzeņnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Oņrodka Sportu i Rekreacji
w Bukownie
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Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do Statutu Miasta Bukowno

28679

Rady Gminy w Budzowie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany statutu
Urzędu Gminy w Budzowie
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Rady Gminy w Budzowie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Budzów
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Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy.
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POROZUMIENIA:
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–

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lipca 2010 r. do porozumienia nr WPSO/RI-3450-37/209 zawartego w dniu 21 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia
Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadnia dotyczącego
prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, ņrodowiskowego
domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 30 osób z zaburzeniami
psychicznymi.
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie
wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Żabno z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie
wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Zakliczyn z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie
wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
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UCHWAŁA NR XXXI/258/2010
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Miechowskiemu lub jego jednostkom podległym.
Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.
U z 2001r Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 59
ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240 ze zmianami) Rada
Powiatu w Miechowie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady i tryb
udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Miechowskiemu lub jego jednostkom podległym
oraz warunków dopuszczalnoņci pomocy publicznej
i wskazania osób do tego uprawnionych.
§ 2. Do udzielania ulg jest uprawniony Zarząd Powiatu.
§ 3. Należnoņć pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może być umorzona w całoņci lub w częņci,
jeżeli:

1) dłużnik- osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub
pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartoņć nie przekracza kwoty
6.000 zł,
2) dłużnik – osoba prawna, został wykreņlony
z właņciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować
należnoņć a odpowiedzialnoņć z tytułu należnoņci nie
przechodzi na osoby trzecie,
3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowoņci
prawnej uległa likwidacji
4) należnoņci nie ņciągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłoņciowego,
5)
zachodzi
uzasadnione
podejrzenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należnoņci lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
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6) ņciągnięcie należnoņci zagraża ważnym interesom
dłużnika, a w szczególnoņci jego egzystencji albo
podmiot wykonujący działalnoņć pożytku publicznego
wykaże,że ņciągnięcie należnoņci pozbawiłoby go
możliwoņci realizacji wykonywanego zadania publicznego,
7) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu,
8) należnoņć uległa przedawnieniu.
§ 4.
1. Umorzenie należnoņci może nastąpić na uzasadniony
wniosek dłużnika, a w przypadkach okreņlonych
w § 3 pkt. 1 – 5 oraz pkt.7 i 8 może być dokonane
z urzędu.
2. Umorzenie należnoņci poprzedza się postępowaniem
wyjaņniającym, które powinno ocenić zdolnoņć płatniczą dłużnika oraz wykaże przesłanki do zastosowania umorzenia.
3. Umorzenie należnoņci pieniężnej, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić,
gdy okolicznoņci uzasadniające umorzenie zachodzą
co do wszystkich zobowiązanych.
4. W przypadku wniosku o umorzenie odsetek za zwłokę
– odsetki liczy się od dnia wymagalnoņci należnoņci
do dnia zapłaty należnoņci głównej.
§ 5.
1. Przez wartoņć należnoņci, o której mowa w uchwale
należy rozumieć kwotę należnoņci głównej.
2. Udzielenie ulgi może dotyczyć całej należnoņci lub jej
częņci a także odsetek i innych należnoņci ubocznych.
§ 6.
1. Ulgi w spłacie należnoņci polegające na odraczaniu
terminu zapłaty lub rozkładaniu na raty mogą być
udzielane w przypadkach wskazanych w § 3 pkt.6, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaņniającego.
2. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty odroczonej należnoņci lub nie zapłaci którejkolwiek z rat, na które należnoņć została rozłożona, należnoņć staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokoņci wraz
z naliczeniem odsetek od pierwotnego terminu płat-

Poz. 3315
noņci i podlega windykacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 7.

1.

Zastosowanie
ulg,
o których
mowa
w § 3 i 6 następuje
w drodze
porozumienia
z zastrzeżeniem ust.2

2. Zastosowanie ulg z urzędu następuje w formie jednostronnego oņwiadczenia.
§ 8. W przypadku gdy ulga w spłacie należnoņci
stanowić będzie pomoc publiczną, jej udzielenie jest
możliwe na warunkach pomocy de minimis okreņlonej
w art.2 pkt.10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U z 2007r Nr 59 poz.404 ze
zmianami).
§ 9.
1. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w należnoņciach
okreņlonych w tej uchwale za I półrocze danego roku do dnia 31 lipca oraz za cały rok do 31. 01 następnego roku po zakończonym okresie sprawozdawczym.
2. Dane w sprawozdaniu, o którym mowa w ust.1 wykazywane są narastająco od początku roku.
3. Wzór sprawozdania okreņla załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Miechowskiego.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXV/228/06 Rady
Powiatu w Miechowie z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelnoņci powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu z tytułu
należnoņci pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 451

– 28662 –

Poz. 3315
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/258/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR XXXI/259/2010
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z poźn.
zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)
Rada Powiatu Miechowskiego uchwala co następuje:

statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Miechowskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego

§ 1. Okreņla się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

dowych
i podmiotów
wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/259/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalnoņci statutowej tych organizacji
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami
wymienionymi
w art.
3 ust.
3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji przeprowadza się
w oparciu o zasady:
1) Pomocniczoņci,
2) Partnerstwa,
3) Suwerennoņci,
4) Efektywnoņci,
5) Uczciwej konkurencji,
6) Jawnoņci.
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Powiatu Miechowskiego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej
organizacji pozarządowych.

II SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I FORMY KONSULTACJI
1.

Konsultacje
z inicjatywy:

mogą

być

przeprowadzane

1) Rady Powiatu Miechowskiego
2) Zarządu Powiatu Miechowskiego
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie powiatu miechowskiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego
i o wolontariacie mające wpisaną w działalnoņci
statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane
są konsultacje.
3. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpoņrednich spotkań,
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
3) ankiet,
4) zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronach BIP.
4. O wyborze danej formy konsultacji decyduje organ
zarządzający konsultacje.
5. Informację o podejmowanych konsultacjach organ
je zarządzający publikuje na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Miechowie.

4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
powiatu.

6. Informację o podejmowanych konsultacjach wysyła
się również bezpoņrednio pocztą tradycyjną lub
elektroniczną zainteresowanym organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.
3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego
i o wolontariacie. Wysyłana informacja powinna
okreņlać cel podejmowanych konsultacji.

5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
iloņć uczestniczących w nich organizacji pozarzą-

7. W przypadku przeprowadzenia bezpoņrednich spotkań sporządzany jest protokół zawierający temat

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii
podmiotów,
o których
mowa
w pkt. 1 o poddanej konsultacji sprawie.
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konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecnoņci.
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2. Wyniki konsultacji mogą być również opublikowane na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń
Starostwa
Powiatowego
w Miechowie
oraz
w lokalnej prasie.

III POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

1. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Powiatu
Miechowskiego.
3316

3317
3317

UCHWAŁA NR XXXI/261/2010
RADY POWIATU W MIECHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miechowie
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Miechowie”, w brzmieniu okreņlonym w załączniku
do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/261/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 2. Traci moc uchwała NR XXXVI/236/06 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
nadania statutu Zespołowi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Miechowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora
Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
im. Janusza Korczaka w Miechowie;
2.

STATUT
Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Miechowie
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawę prawną działania Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Miechowie stanowią w szczególnoņci:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1592
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240).
3. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorządowych ( Dz.U. Nr 142 poz.1593).
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z póź.zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek
opiekuńczo
wychowawczych
(Dz.U.
Nr 201,poz.1455).

ZPOW – Zespół Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych
im.
Janusza
Korczaka
w Miechowie.
§ 3.

1. ZPOW jest jednostką organizacyjną powiatu.
2. Terenem działania ZPOW jest województwo małopolskie, a siedzibą Miechów, ul. M. Konopnickiej 15.
II. Zakres działania
§ 4. ZPOW jest placówką integracyjną, wielofunkcyjną, realizuje zadania pomocy społecznej
w zakresie:
1. opieki nad dzieckiem i rodziną – objęcie opieką
dzieci częņciowo lub całkowicie pozbawionych
opieki rodzicielskiej,
2. objęcie opieką dzieci zaniedbane ņrodowiskowo
oraz pracę socjalną z rodziną biologiczną tych
dzieci,
3.

zapewnienie dzieciom opieki całodobowej
i wychowania oraz zaspakajania ich niezbędnych
potrzeb,
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4. zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania
opóźnień rozwojowych i szkolnych,

IV. Gospodarka finansowa

5. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do
rodziny naturalnej,

§ 9.
1. ZPOW jest powiatową jednostką organizacyjną,
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

6. organizowania dla wychowanków ZPOW odpowiednich form opieki w ņrodowisku oraz kontakt
z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest roczny plan dochodów i wydatków,
zwany „rocznym planem finansowym” zgodny
z uchwałą budżetową powiatu.

III. Organizacja
i zarządzanie jednostką

3. ZPOW prowadzi rachunkowoņć, sporządza sprawozdania finansowe, zgodne z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5.

4. ZPOW posiada odrębny rachunek bankowy.

1. ZPOW zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

5. Dyrektor ZPOW jest odpowiedzialny za organizację
kontroli zarządczej.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, organizuje i nadzoruje bieżącą działalnoņć ZPOW
w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd
Powiatu.

§ 10. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową ZPOW.

§ 6. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego stosunku do pracowników ZPOW.

V. Przepisy końcowe

§ 7. Organizację i szczegółowy zakres działania
ZPOW okreņla Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu.

§ 11.
1. Zmiany Statutu dokonywane są w formie ustalonej
dla jego uchwalenia.

§ 8. Prawa i obowiązki pracowników ZPOW okreņla Regulamin Pracy nadany przez dyrektora ZPOW
w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa.

2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR XXXI/262/2010
RADY POWIATU W MIECHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej
„Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Miechowie”, w brzmieniu okreņlonym w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/238/06 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 451

– 28666 –

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/262/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
STATUT PCPR
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362
z późn. zm.).
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Staroņcie – należy prze to rozumieć Starostę Miechowskiego,
2) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Miechowski,
3) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo
Powiatowe w Miechowie,
4) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Miechowskiego,
5) Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie.
§ 3.
1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu
Miechowskiego wykonującą powiatowe zadania
pomocy społecznej.
2. Przy pomocy Centrum, Starosta Miechowski sprawuje nadzór nad działalnoņcią rodzinnej opieki zastępczej, oņrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz oņrodków wsparcia, domów pomocy
społecznej
i placówek
opiekuńczowychowawczych.
3. Terenem działania Centrum jest Powiat Miechowski, a siedzibą miasto Miechów, ul. Sienkiewicza
18.
4.

Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą
w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.
II. ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM
§ 4.

1. Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wynikającej z ustawy o pomocy społecznej, do której należą:
1) zadania własne powiatu
2) zadania z zakresu administracji rządowej
2.

Centrum realizuje także zadania okreņlone
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz
w przepisach szczegółowych.

Poz. 3318

3. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z:
----

organami
administracji
rządowej
i samorządowej,
organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi,
Koņciołem Katolickim, innymi koņciołami,
związkami wyznaniowymi.

4. Centrum może zlecić innym podmiotom realizację
okreņlonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu.
5. Szczegółowy zakres działania i organizację Centrum okreņla Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu.
III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 5.
1. Na czele Centrum stoi Kierownik, który kieruje
Centrum i odpowiada za realizację zadań statutowych, a zwłaszcza za:
1) okreņlenie i wdrożenie okreņlonej struktury organizacyjnej,
2) dobór kadr i podział zadań,
3) sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich
realizacją,
4)
składanie
corocznych
sprawozdań
z działalnoņci PCPR i przedstawienie wykazu
potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
5) współpracę z organami samorządu terytorialnego.
2. Kierownik kieruje Centrum w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu, na zasadzie
jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialnoņć za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.
3. Kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników Centrum.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 6.
1. Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych.
2. Podstawą działalnoņci Centrum jest roczny plan
finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.
3. Centrum prowadzi rachunkowoņć oraz sporządza
sprawozdania
finansowe
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego
okreņlają odrębne przepisy.
5. Nadzór nad gospodarka finansową Centrum sprawuje Kierownik.
6. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
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§ 8. 1.Zmiany statutu Centrum mogą być dokonywane w trybie i na zasadach właņciwych dla jego
uchwalenia.

V. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 7.
1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

2. Zmiany statutu Centrum mogą być dokonywane
w trybie i na zasadach właņciwych dla jego uchwalenia.
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UCHWAŁA NR XXXI/263/2010
RADY POWIATU W MIECHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Miechowie
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej „Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie”,
w brzmieniu okreņlonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/263/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie
I. Postanowienia ogólne

§ 2.
1. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest
Powiat Miechowski .
2. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest miasto
Miechów ul. Sienkiewicza 25.

---

---

Pracy

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
--

ustawy
z dnia
o pracownikach
Nr 223, poz.1458/

21
listopada
samorządowych

2008r.
/Dz.U.

§ 4. Ilekroć w statucie jest mowa o „urzędzie” należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy
w Miechowie.
II. Zakres działania

§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie jest
jednostką organizacyjną Powiatu wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej.

§ 3.
Powiatowy
Urząd
w szczególnoņci na podstawie:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/234/06Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lipca 2006 r.w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy
w Miechowie

działa

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.
Nr 69 , poz. 415 z późn. zm./,
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych / Dz.U. Nr 123, poz.
776 z późn.zm./
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm. /,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych / Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 /,

§ 5. Urząd wykonuje zadania publiczne powiatu
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
§ 6. Dyrektor Urzędu wykonuje zadania organu
zatrudnienia, w tym wydaje decyzje administracyjne,
w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę Powiatu Miechowskiego.
§ 7. Urząd w celu realizacji zadań współpracuje
z organami administracji rządowej , samorządowej
oraz instytucjami rynku pracy.
III. Organizacja i zarządzanie jednostką
§ 8. Powiatowym Urzędem Pracy kieruje jednoosobowo dyrektor urzędu powoływany i odwoływany
przez Starostę Powiatu Miechowskiego w trybie okreņlonym odrębnymi przepisami.
§ 9. Starosta Powiatu Miechowskiego
zwierzchnikiem służbowym dyrektora urzędu.

jest
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§ 10. Nadzór nad działalnoņcią urzędu sprawują
organy Powiatu Miechowskiego.
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3. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu Pracy
jest roczny plan finansowy Funduszu ustalony
przez ministra właņciwego do spraw pracy.

§ 11. Urząd jest w rozumieniu prawa pracy pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych a dyrektor
urzędu jest zwierzchnikiem służbowym jego pracowników.

4. Urząd prowadzi rachunkowoņć i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 12.
Strukturę
organizacyjną
urzędu
i szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych, oraz zasady funkcjonowania okreņla regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

5. Urząd posiada odrębne rachunki bankowe dla
ņrodków budżetowych oraz funduszy celowych.
§ 15.
1. Dyrektor Urzędu jest odpowiedzialny za całoņć
gospodarki finansowej.

§ 13. Prawa i obowiązki pracowników urzędu
okreņlają regulamin pracy i regulamin wynagradzania
nadane zarządzeniami dyrektora urzędu oraz odrębne
przepisy.

2. Dyrektor Urzędu jest odpowiedzialny za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce.
V. Przepisy końcowe

IV. Gospodarka finansowa
§ 16. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 14.
1. Urząd jest jednostką budżetową podlegającą rygorom prawa finansów publicznych.

§ 17. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.

2. Gospodarka finansowa urzędu prowadzona jest
zgodnie z uchwałą budżetową Powiatu Miechowskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR XXXI/264/2010
RADY POWIATU W MIECHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Miechowie
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej „Dom Pomocy Społecznej w Miechowie”,
w brzmieniu okreņlonym w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/240/06Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
nadania
statutu
Domowi
Pomocy
Społecznej
w Miechowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/264/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Poz. 3320

---

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Warszawska 49 A
--

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Miechowie - zwany
dalej „ Domem ”działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 poz. 592 z późn.
zm.) .

--

2. Zakres i poziom ņwiadczeń Domu jest dostosowany
do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Rozdział 3
Organizacja i Zarządzanie Jednostką

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 175 z 2009 poz. 1362 z późn. zm.).
3. Aktów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej .
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) .
5. Innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
6. Niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o :
1. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu .

nych leków, przeprowadzenie badań profilaktycznych i szczepień ochronnych,
zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury
i rekreacji,
zabezpieczenie potrzeb społecznych mieszkańców , w tym umożliwienie udziału w życiu ņrodowiska lokalnego oraz utrzymanie kontaktu
z rodziną,
realizacja potrzeb edukacyjnych poprzez organizowanie terapii zajęciowej i rozwijanie posiadanych zdolnoņci i umiejętnoņci mieszkańców,
zaspakajanie potrzeb religijnych mieszkańców.

§ 6.
1. Organizację i szczegółowy zakres działania placówki
okreņla Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony
uchwałą Zarządu Powiatu.
2. Prawa i obowiązki pracowników jednostki okreņla
Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania nadany przez Dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne
w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa.
3. Dyrektor sprawuje bieżący nadzór nad działalnoņcią
Domu w ramach upoważnienia udzielonego przez
Zarząd Powiatu .

2. Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć
Głównego Księgowego Domu.

Rozdział 4
Gospodarka Finansowa

§ 3.
1. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną, prowadzoną przez Powiat Miechowski i podległą jej organom.
2. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Miechowskiego.
3. Nadzór nad działalnoņcią Domu sprawują: Zarząd
Powiatu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
§ 4. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej jest miejscowoņć Miechów ul. Warszawska 49 A.
Rozdział 2
Zakres działania Zadania Domu

§ 7.
1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę
finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach
publicznych .
2. Podstawą działania jednostki jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.
3. Jednostka prowadzi rachunkowoņć oraz sporządza
sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami .
§ 8. Nadzór nad działalnoņcią finansową Domu
sprawuje Dyrektor .
.

§ 9. Jednostka posiada odrębny rachunek bankowy

§ 5.
1. Do podstawowych działań Domu należy : Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 , z dnia 21 października 2009
roku z późn . zm ) , a w szczególnoņci:
----

zapewnienie całodobowej opieki jego mieszkańcom,
zaspokojenie ich potrzeb bytowych, w tym zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, wyżywienia , odzieży,
realizacja opieki lekarsko - pielęgniarskiej poprzez : ogólną i specjalistyczną opiekę lekarską
oraz opiekę pielęgniarską, zapewnienie niezbęd-

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Zmiany Statutu są dokonywane w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia .
2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
3320
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UCHWAŁA NR XXXI/265/2010
RADY POWIATU W MIECHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mianocicach
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej „Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach”,
w brzmieniu okreņlonym w załączniku do niniejszej
uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/265/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIANOCICACH
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
zwany dalej „Domem”, działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 z 2008 r. poz.728 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz.1592 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
4. Aktów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej i o finansach publicznych
5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837)
6. Innych właņciwych, powszechnie obowiązujących
aktów prawnych
7. Niniejszego statutu.
§ 2.
1. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną,
prowadzoną przez Powiat Miechowski i podległą
jej organom.
2. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Miechowskiego.
3. Nadzór nad działalnoņcią Domu sprawują Zarząd
Powiatu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/239/06 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
nadania
statutu
Domowi
Pomocy
Społecznej
w Mianocicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
4. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej jest miejscowoņć Mianocice 51, 32-210 Książ Wielki.
Rozdział 2
ZADANIA DOMU
§ 3.
1. Do podstawowych zadań Domu należy:
1) Zapewnienie całodobowej opieki jego mieszkańcom,
2) Zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców,
w tym zapewnienie: odpowiednich warunków
mieszkaniowych,
wyżywienia,
odzieży
i obuwia, utrzymanie czystoņci,
3) Realizacja usług opiekuńczych i opieki pielęgniarsko – lekarskiej,
4) Umożliwienie mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej,
5) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury
i rekreacji,
6) Zabezpieczenie potrzeb społecznych mieszkańców,
7) Realizacja potrzeb edukacyjnych,
8) Prowadzenie rehabilitacji zapobiegawczej
i leczniczej,
9) Zaspokajanie potrzeb religijnych.
2. Zakres i poziom ņwiadczeń Domu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ
§ 4.
1. Organizację i szczegółowy zakres działania placówki okreņla regulamin organizacyjny zatwierdzony
uchwałą Zarządu Powiatu.
2. Prawa i obowiązki pracowników jednostki okreņla
regulamin pracy i regulamin wynagradzania nadany przez dyrektora w drodze zarządzenia oraz
inne w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa.
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3. Dyrektor sprawuje bieżący nadzór nad działalnoņcią Domu w ramach upoważnienia udzielonego
przez Zarząd Powiatu.

§ 6. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę
finansową Domu.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. Jednostka posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 5.

§ 8.

1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych.

1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Zmiany statutu dokonywane są w formie ustalonej
dla jego uchwalenia.

2. Podstawą działania jednostki jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową powiatu
3. Jednostka prowadzi rachunkowoņć oraz sporządza
sprawozdania
finansowe
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR XXXI/266/2010
RADY POWIATU W MIECHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej „Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie”,
w brzmieniu okreņlonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/266/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

STATUT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W MIECHOWIE
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Podstawę prawną utworzenia, zakresu działania
i organizację wewnętrzną Zarządu Dróg Powiatowych okreņlają przepisy :
a) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 j.t. z późn.
zm.) ;
b) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592
z późn. zm.) ;
c) Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) ;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/241/06 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
nadania
statutu Zarządowi
Dróg
Powiatowych
w Miechowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
d) Rozporządzenie
Ministra
Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 14 .12.1998 r.
w sprawie dostosowania organizacji Dyrekcji
Okręgowych dróg Publicznych oraz będących
ich częņciami Zarządów Drogowych i Drogowej
Służby Liniowej do organizacji administracji
publicznej okreņlonej przepisami o reformie
administracji publicznej (Dz.U. Nr 156,
poz. 1027 z późn. zm.) ;
e) Statut Powiatu Miechowskiego (Rozdział 3,
§ 67, ust.2 pkt 7).
2. Zarząd Dróg Powiatowych jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Miechowskiego, powołaną w celu sprawowania funkcji zarządu dróg
powiatowych, łącznie z drogami powiatowymi
wewnątrzmiejskimi na obszarze powiatu miechowskiego oraz współpraca z Wydziałami Starostwa w zakresie organizacji i zarządzania ruchem
na drogach powiatowych i gminnych.
3. Siedziba Zarządu mieņci się w Miechowie przy
ul. Warszawskiej nr 11.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o Zarządzie należy
rozumieć Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie.
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II. Cele i zadania

III. Zarządzanie i organizacja

§ 2. Do zakresu działania Zarządu należą zadania
wynikające
z ustawy
o drogach
publicznych,
a w szczególnoņci :

§ 3.
1. Zarządem Dróg Powiatowych kieruje Dyrektor Zarządu przy pomocy Zastępcy Dyrektora

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci
dróg powiatowych ;
2) opracowywanie projektów planów finansowania
budowy, rozbudowy, utrzymania i ochrony dróg
oraz drogowych obiektów inżynierskich ;
3) pełnienie funkcji inwestora ;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogą ;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu ;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
obronnych oraz wykonywanie innych zadań na
rzecz obronnoņci kraju ;
7) koordynacja robót w pasie drogowym ;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych ;
9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów
inżynierskich ;
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych
oraz przekazywanie ich GDDKiA ;
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg
i drogowych obiektów inżynierskich , ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego ;
12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczających ;
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników ;
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom
ņrodowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania dróg ;
15) 1wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpoņrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia ;
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego ;
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie
i usuwanie drzew oraz krzewów ;
18) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomoņciami pozostającymi w zarządzie organu
zarządzającego drogą ;
19) opiniowanie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych powiatu miechowskiego.

2. Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd
Powiatu.
3.

Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika
w stosunku do pracowników Zarządu. Organizację
i szczegółowy zakres działania Zarządu okreņla
Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

4. Prawa i obowiązki pracowników okreņla Regulamin
Pracy Zarządu.
IV. Gospodarka finansowa
§ 4.
1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych
i pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu Miechowskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest
roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę
Powiatu.
3. Dyrektor Zarządu opracowuje projekt planu finansowego na dany rok, jego zmiany (w ramach
udzielonego przez Zarząd Powiatu upoważnienia)
oraz zapewnia sprawozdawczoņć finansową
i rachunkową.
4. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.
5. Nadzór nad działalnoņcią finansową Zarządu sprawuje Główny Księgowy.
V. Postanowienia końcowe
§ 5. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR 425/LI/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) Rada
Powiatu Nowotarskiego na wniosek Zarządu Powiatu
Nowotarskiego uchwala co następuje :

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu stanowiącym Załącznik
do Uchwały Nr 44/VI/2007 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 451

– 28673 –

w Nowym Targu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 266
poz. 1762 z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1. W Rozdziale 2 - Struktura organizacyjna Starostwa:
1) § 7 otrzymuje brzmienie :
"§ 7
W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt następującymi symbolami literowymi:
1) Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich ........ - OR
a) Biuro Rady Powiatu ............................................. - RP
b) Zespół Informatyków .......................................... - SI
2) Wydział Komunikacji i Transportu ......................... - KT
3) Wydział Ochrony Ņrodowiska i Zasobów Naturalnyc. OŅ
4) Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej.
- BA
5) Wydział Rozwoju i Inwestycji ................................. - RI
a) Biuro ds. Funduszy Europejskich ........................- FE
b) Biuro ds. Zamówień Publicznych ..................... - ZA
c) Biuro ds. Inwestycji ............................................. - IN
6) Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii …. - GG
a) Oņrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej……........... - ODGK
b) Biuro Geodezji i Katastru .................................. - GK
7) Wydział Gospodarki Nieruchomoņciami ………… - GN
a) Biuro Gospodarki Nieruchomoņciami Skarbu Państwa i Powiatu.....................................................- GSP
b) Biuro ds. Wywłaszczeń ………………....………. - GW
8) Wydział Spraw Społecznych ….............................. - SP
a) Biuro ds. Zdrowia i Opieki Społecznej .............. - ZO
b) Biuro ds. Sportu i Turystyki ............................... - KF
9) Wydział Zarządzania Kryzysowego ....................... - ZK
10) Wydział Logistyki .................................................. - LG
11) Wydział Finansowo – Księgowy .......................... - FN
12) Biuro Budżetu i Analiz........................................... - BP
13) Biuro Kontroli ....................................................... - BK
14) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych .. ……- NE
15) Zespół Prawny ....................................................... - ZP
16) Powiatowy Rzecznik Konsumentów..................... - OK
17) Audytor Wewnętrzny........................................... - AW
18) Stanowisko ds. BHP.......................................... - BHP”
2) § 8 otrzymuje brzmienie :
"§ 8
1. W Starostwie tworzy się następujące stanowiska
kierownicze:
1) Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich,
2) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
3) Naczelnik Wydziału Ochrony Ņrodowiska
i Zasobów Naturalnych,
4) Geolog Powiatowy,
5) Naczelnik Wydziału Administracji Budowlano - Architektonicznej,
6) Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji,
7) Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii,
a) Kierownik Oņrodka Dokumentacji Geodezyjno –
Kartograficznej,
b) Zastępca Kierownika Oņrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
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c) Kierownik Biura Geodezji i Katastru,
8) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami,
a) Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomoņciami
Skarbu Państwa i Powiatu,
b) Kierownik Biura ds. Wywłaszczeń,
9) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10) Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
11) Naczelnik Wydziału Logistyki,
12) Główny Księgowy Starostwa - Naczelnik Wydziału
Finansowo - Księgowego,
13) Kierownik Biura Kontroli,
14) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
15) Radca Prawny Starostwa,
16) Audytor Wewnętrzny,
17) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
18) Przewodniczący Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. Starosta jest upoważniony do tworzenia i likwidacji
w uzasadnionych przypadkach w obrębie wydziałów
wyszczególnionych w § 7 pkt od 1 do 11 :
1) biur i stanowisk,
2) stanowisk kierowniczych biur, o których mowa
w pkt 1.
2. W Rozdziale 3 - Podział zadań oraz zakres obowiązków i uprawnień, w § 11 :
1) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie :
„ 3. Staroņcie podlegają bezpoņrednio organizacyjnie i merytorycznie następujące komórki organizacyjne Starostwa :
1) Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii,
a) Oņrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
b) Biuro Geodezji i Katastru,
2) Wydział Gospodarki Nieruchomoņciami,
a) Biuro Gospodarki Nieruchomoņciami Skarbu Państwa i Powiatu,
b) Biuro ds. Wywłaszczeń,
3) Wydział Zarządzania Kryzysowego,
4) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
5) Zespół Prawny.
6) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
7) Biuro Kontroli,
8) Audytor Wewnętrzny.
4. Starosta nadzoruje działalnoņć Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Targu."
2) § 18 otrzymuje brzmienie :
„18 §
Geodeta Powiatowy kieruje Wydziałem Geodezji,
Katastru i Kartografii oraz realizuje ustawowe zadania
należące do Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.”
3. W Rozdziale 11 - Zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa, w § 50 :
1) w ust. 6 pkt 17 otrzymuje brzmienie :
„17) obsługa administracyjno – biurowa posiedzeń Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej,
Leņnictwa i Ochrony Ņrodowiska zamiennie z Biurem
Gospodarki
Nieruchomoņciami
Skarbu
Państwa
i Powiatu.”
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2) ust. 10 otrzymuje brzmienie :
„10. Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii należą w szczególnoņci zadania realizowane przez:
1) Oņrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej:
a) gromadzenie
zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego tj. zbioru map oraz materiałów
fotogrametrycznych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań
powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
c) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac
geodezyjnych i kartograficznych,
d) koordynacja realizacji prac dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców,
e) udostępnianie materiałów i informacji z zasobu dla
potrzeb
wykonywania
prac
geodezyjnych
i kartograficznych,
f) wydawanie wytycznych do wykonywania zgłoszonych prac,
g) kontrola przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakoņci,
kompletnoņci oraz zgodnoņci z obowiązującymi instrukcjami technicznymi i branżowymi oraz wytycznymi wydanymi przez oņrodek,
h) ewidencjonowanie,
przetwarzanie
i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,
i) modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób,
j) gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorowych informacji statystycznych dotyczących treņci zasobu,
k) wyłączanie dokumentów z zasobu i współpraca
w tym zakresie z archiwami państwowymi,
l) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania robót wynikających z tej oceny,
m)
tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,
n) udostępnianie materiałów i informacji z zasobu do
użytku powszechnego (osoby prawne i fizyczne),
o) koordynowanie uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w ramach prac Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
p) zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu,
q) zakładanie osnów szczegółowych,
r) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych,
s) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych, map ewidencyjnych i zasadniczych.
2) Biuro Geodezji i Katastru :
a) w zakresie realizacji zadań Państwowej Służby
Geodezyjnej:
-ustalanie planów rzeczowych i finansowych
związanych z rozdysponowaniem Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym oraz dotacji z Funduszu Centralnego i Wojewódzkiego oraz ocen stopnia ich
wykonania,
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prowadzenie częņci opisowej operatu ewidencji
gruntów i budynków za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególnoņci:
odpowiednio zabezpieczone przechowywanie
danych i ich aktualizację, udostępnianie oraz
wspólne korzystanie z danych na zasadach okreņlonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, wizualizację danych w formie
rejestrów, kartotek i wykazów, udostępnianie zainteresowanym wypisów z rejestrów, kartotek
i wykazów, udostępnianie zainteresowanym informacji zawartych w operacie ewidencyjnym
w formie kopii dokumentów uzasadniających
wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
udostępnianie zainteresowanym informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie
z obowiązującym standardem wymiany danych
ewidencyjnych,
-modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
-prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
-planowanie
prac
geodezyjnych
i kartograficznych,
-przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomoņci oraz opracowywanie i prowadzenie
map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomoņci,
-prowadzenie rejestru cen i wartoņci nieruchomoņci.
b) prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany
gruntów.”
3) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. Do zakresu działania Wydziału Gospodarki
Nieruchomoņciami należą w szczególnoņci zadania realizowane przez:
1) Biuro Gospodarki Nieruchomoņciami Skarbu Państwa i Powiatu :
a) w zakresie gospodarki nieruchomoņciami Skarbu
Państwa i Powiatu przygotowywanie spraw dotyczących:
-sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste
i użytkowanie nieruchomoņci stanowiących własnoņć Skarbu Państwa i Powiatu, w tym sporządzania i podawania do publicznej wiadomoņci
wykazów nieruchomoņci,
-darowizny nieruchomoņci Skarbu Państwa
i Powiatu na cele publiczne, a także darowizny
nieruchomoņci
między
Skarbem
Państwa
i jednostką samorządu terytorialnego, a także
między jednostkami samorządu terytorialnego,
-sprzedaży nieruchomoņci stanowiących własnoņć Skarbu Państwa jednostkom samorządu
terytorialnego za cenę obniżoną lub oddawania
ich nieodpłatnie tym jednostkom w użytkowanie
wieczyste, a także sprzedaży nieruchomoņci stanowiących własnoņć Powiatu na rzecz Skarbu
Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
-zamiany nieruchomoņci Skarbu Państwa na nieruchomoņci stanowiące własnoņć jednostek samorządu terytorialnego oraz własnoņć osób fizycznych lub osób prawnych oraz zamiany nieruchomoņci Powiatu na nieruchomoņci Skarbu
Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, a także osób fizycznych lub prawnych,
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przekazywania
gruntów
Skarbu
Państwa
i Powiatu w trwały zarząd na rzecz odpowiednio
państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci
prawnej oraz orzekania o wygaņnięciu tego prawa w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoņciami,
ogłaszania i organizowania przetargów na
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomoņci Skarbu Państwa i Powiatu,
ustalania sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomoņci gruntowych,
ustalania cen nieruchomoņci Skarbu Państwa
i Powiatu oraz opłat za użytkowanie wieczyste,
użytkowanie i trwały zarząd oraz ich aktualizacja,
przekształcania prawa użytkowania wieczystego
w prawo własnoņci,
przejmowania nieodpłatnie zbędnego mienia
PKP,
ujawniania prawa własnoņci Skarbu Państwa
i Powiatu w księgach wieczystych,
współpracy z innymi organami, które na mocy
odrębnych przepisów gospodarują nieruchomoņciami Skarbu Państwa, a także z właņciwymi
jednostkami samorządu terytorialnego,
podejmowania decyzji i dokonywania czynnoņci
zmierzających do utrzymywania nieruchomoņci
stanowiących zasób Skarbu Państwa i zasób
Powiatu w stanie niepogorszonym zgodnie z ich
przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego
inwestowania w te nieruchomoņci,
sporządzania planów wykorzystania nieruchomoņci zasobu Skarbu Państwa i zasobu Powiatu,
wnioskowania w sprawach najmu, dzierżawy lub
użyczenia nieruchomoņci zasobu Skarbu Państwa i zasobu Powiatu,
oddawania nieruchomoņci z zasobu Skarbu Państwa i zasobu Powiatu w najem i dzierżawę oraz
użyczenie, w tym sporządzania i podawania do
publicznej wiadomoņci wykazów nieruchomoņci,
wykonywania
czynnoņci
związanych
z naliczaniem należnoņci za nieruchomoņci udostępnione z zasobu Skarbu Państwa i Powiatu
oraz zobowiązań podatkowych dotyczących tych
nieruchomoņci,
wykonywania
czynnoņci
związanych
z administrowaniem nieruchomoņciami zasobu
Skarbu Państwa i zasobu Powiatu, które nie zostały rozdysponowane innym podmiotom,
wykonywania
czynnoņci
związanych
z administrowaniem nieruchomoņciami wynajmowanymi na potrzeby Powiatu,
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obsługa administracyjno – biurowa posiedzeń
Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leņnictwa i Ochrony Ņrodowiska zamiennie
z Wydziałem Ochrony Ņrodowiska i Zasobów
Naturalnych.
2) Biuro ds. Wywłaszczeń:
a) w zakresie wywłaszczeń nieruchomoņci:
-orzekanie w sprawach o wywłaszczeniu nieruchomoņci,
-orzekanie w sprawach dotyczących ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomoņci w celu zakładania i przeprowadzania na nieruchomoņci
ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń
służących do przesyłania płynów, gazów, energii
elektrycznej itp.,
-orzekanie w sprawach czasowego zajęcia nieruchomoņci w przypadku wystąpienia siły wyższej
lub w celu uniknięcia znacznej szkody, na okres
nie dłuższy niż 6 miesięcy,
-orzekanie w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomoņci,
-orzekanie w sprawach o zwrot wywłaszczonych
nieruchomoņci,
o zwrocie
odszkodowania,
w tym także nieruchomoņci zamiennej,
-orzekanie w sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,
-ujawnianie prawa własnoņci Skarbu Państwa
i Powiatu w księgach wieczystych na podstawie
orzeczeń związanych z wywłaszczeniem.”
4. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zawierający
Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zawierający
Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 października 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Krzak
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 425/LI/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Jan Krzak
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 425/LI/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.

WYKAZ POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ul. Szaflarska 102.
2. Dom Pomocy Społecznej „ Smrek ” w Zaskalu ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 .
3. Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju ul. Parkowa 4.
4. Powiatowy Ņrodowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 22 z filią w Rabce
- Zdroju „Radoņć życia” ul. Słowackiego 2.
5. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14.
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ul. Szaflarska 39.
7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnoņci w Nowym Targu ul. Szpitalna 14
8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ul. Szpitalna 14.
9. Szkoły ponadgimnazjalne publiczne:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu ul. Krasińskiego 1,
2) Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce ul. Podhalańska 3,
3) Zespół Szkół w Kroņcienku nad Dunajcem ul. Zdrojowa 11,
4) I liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju ul. Jana Pawła II 41,
5) Zespół Szkół w Rabce – Zdroju ul. Koņciuszki 8,
6) Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Kroņcienku n/Dunajcem ul. Jagiellońska 4,
7) Zespół Szkół Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu ul. Wojska Polskiego 9,
8) Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu Plac Słowackiego 13,
9) Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu ul. Kowaniec 125,
10) Zespół Szkół Nr 3 im. Ņw. Jadwigi Królowej w Nowym Targu ul. Ludźmierska 32,
10. Instytucje Kultury:
1) Muzeum im. Orkana w Rabce-Zdroju ul. Sądecka 6,
2) Teatr Lalek „ Rabcio ” w Rabce – Zdroju ul. Pocztowa 6,
3) Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu al. Tysiąclecia 35.
11. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze:
1) Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14.
12. Poradnie:
1) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 1,
2) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rabce-Zdroju ul. Słowackiego 2.
13. Placówki Oņwiatowo - Wychowawcze:
1) Powiatowy Międzyszkolny Oņrodek Sportowy w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 1,
2) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 20,
3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowym Targu oņ. Na Skarpie 11,
4) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ochotnicy Górnej oņ. Ustrzyk.
14. Specjalny Oņrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85.
15. Powiatowe Centrum Oņwiaty w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14.
Przewodniczący Rady
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR LXIV/342/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 14 lipca 2010 r.
W sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVII/213/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2008r.
Na podstawie art. 39 ust.4, art.40 ust.2 pkt.1 i art. 41
ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)Rada
Miejska w Bukownie uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się w całoņci uchwałę nr XXXVII/213/08
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Oņrodka Pomocy Społecznej w Bukownie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2009r. nr 54 poz. 382).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bukowno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 14-062010 r.

Przewodniczący Rady: Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR LXIV/343/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/336/06 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r.w sprawie
przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.2
pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), w związku z art. 105 ust.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz.1241)Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:

1) w rozdziale I:
-- w § 1 pkt. 2 brzmieć będzie: „ ustawa z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U Nr 233 poz. 1458/,
-- w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ustawa z dnia
27 sierpnia
2009r.
o finansach
publicznych
(Dz.U.Nr157, poz. 1240 z późn.zm.)”,
2) w rozdziale IV , w § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie:
”Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan
finansowy”.

§ 1. W Statucie Urzędu Miejskiego w Bukownie zatwierdzonym Uchwałą Nr LXV/336/06 Rady Miejskiej
w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r. (opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Nr 499 poz. 3061 ) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR LXIV/344/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/201/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 wrzeņnia 2004 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Miejskiego Oņrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2
pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), w związku z art. 105 ust.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

poz.1241)Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Miejskiego Oņrodka Sportu
i Rekreacji
w Bukownie
zatwierdzonym
Uchwałą
Nr XXXVI/20l/04 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
29 wrzeņnia 2004r. (opublikowanym w Dzienniku Urzę-
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dowym Województwa Małopolskiego Nr 366 poz. 3942)
wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

W Rozdziale I:

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

-- w § 1 pkt.1 brzmieć będzie: "ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej /Dz.U z 2004r. Nr 226
poz.1675 z pózn. zm./
-- w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)",

Przewodniczący Rady: Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR LXIV/345/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22, art.40 ust.2
pkt. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 141 poz.1591
ze zm.),Rada Miejska w Bukownie uchwala:
§ 1.
1. W Statucie Miasta Bukowno przyjętym Uchwałą
nr XVIII/105/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
15.10.2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2004 r. nr 41 poz.541 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 34 otrzymuje brzmienie:
"Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej
Miasta."
2) §35 otrzymuje brzmienie:
"1. Zgodnie z uchwaloną przez Radę procedurą,
Burmistrz do dnia 15 listopada roku poprzedzającego
rok
budżetowy,
sporządza
i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem i innymi materiałami okreņlonymi w procedurze:
1) Radzie,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem
zaopiniowania.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej Burmistrz
jest obowiązany przedstawić Radzie przed
uchwaleniem budżetu.
2. Uchwałę budżetową Rada podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia
roku budżetowego".
3) § 36 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody Miasta Bukowno okreņlone są
w odrębnych ustawach.
Dochodami Miasta mogą być wpływy
z samoopodatkowania mieszkańców.
"4) § 38 otrzymuje brzmienie:
"1. Uchwały Rady dotyczące zobowiązań finansowych
wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną
pokryte.
2. Uchwały o których mowa w ust. 1 zapadają bezwzględną większoņcią głosów w obecnoņci co najmniej połowy ustawowego składu Rady."
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2. W Załączniku Nr 4 do Statutu - w Regulaminie Rady
Miejskiej § 77 otrzymuje brzmienie:
,,1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu
finansowego instytucji kultury oraz informacją
o stanie mienia komunalnego Burmistrz przedstawia Radzie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. W podanym wyżej
terminie Burmistrz przedstawia sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie
Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Sprawozdanie finansowe Miasta Bukowno Burmistrz przekazuje Radzie w terminie do dnia
31 maja roku następującego po roku budżetowym.
3. Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia
komunalnego.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie w terminie
do dnia 15 czerwca roku następującego po roku
budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium
dla Burmistrza. Wniosek w sprawie absolutorium
podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową."
3. W Załączniku Nr 5 do Statutu - w Regulaminie Komisji
Rewizyjnej § 23 ust.3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Wniosek o którym mowa w ust.1 przewodniczący
Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej
Izbie Obrachunkowej."
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR XXX/322/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany statutu Urzędu Gminy w Budzowie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z póź. zm./

g) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie,
h) Szkoła Podstawowa w Zachełmnej,
i) Szkoła Podstawowa w Jachówce,
j) Szkoła Podstawowa w Bieńkówce,
k) Zespół Szkolno –Przedszkolny w Baczynie,
l) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Palczy,
m)
Przedszkole Samorządowe w Budzowie,
n) Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce,
o) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bieńkówce

Rada Gminy w Budzowie uchwala co następuje :
§ 1. Dokonuje się zmiany Statutu Gminy przyjętego
Uchwałą Nr XXIX/229/2006 Rady Gminy w Budzowie
z dnia 30 czerwca 2006 roku :
1) § 8 otrzymuje brzmienie Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Skarbnika Gminy,
2) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie : Wykaz jednostek
organizacyjnych, których funkcjonowanie nadzorowane jest przez Wójta :
a) Urząd Gminy w Budzowie,
b) Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Budzowie,
c) Biblioteka i Oņrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy,
d) Biuro Obsługi Szkół w Budzowie,
e) Gimnazjum w Budzowie,
f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR XXX/323/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Budzów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z póź. zm./
Rada Gminy w Budzowie uchwala co następuje :
§ 1. Dokonuje się zmiany Statutu Gminy przyjętego
Uchwałą Nr VI/60/2003 Rady Gminy w Budzowie z dnia
16 czerwca 2003 roku :
1) w § 7 pkt 5 skreņla się lit.ł Samodzielny Publiczny
Oņrodek
Zdrowia
w Budzowie
w związku
z przekształceniem Oņrodka Zdrowia w Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej,

2) § 15 pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie : powoływanie
i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym
księgowym budżetu na wniosek Wójta Gminy,
3) § 29 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie : na podstawie
powołania Skarbnik Gminy, z którym nawiązuje stosunek pracy w imieniu pracodawcy Wójt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR LXVI/683/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska
w Niepołomicach uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Nadaje się nazwę: "Ziołowa" - ulicy położonej
w Niepołomicach oznaczonej ewidencyjnie jako
działka Nr 514, dla której księgę wieczystą Kw
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Nr 12846 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Niepołomicach.

Poz. 3330

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1 okreņla załącznik Nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Ustala się pisownię przyjętej nazwy ulicy,
o której mowa w § 1, w systemie informatycznym
w pełnym brzmieniu tj.: "Ziołowa".

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVI/683/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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ANEKS NR 2/2010
z dnia 19 lipca 2010 r.
do porozumienia nr WP-SO/RI-3450-37/209 zawartego w dniu 21 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie
Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadnia dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych
w Chrzanowie, ņrodowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 30 osób z zaburzeniami
psychicznymi.
zawarty w dniu 19 lipca 2010 roku w Chrzanowie pomiędzy:

sowe okreņlone w ust.1 będą przekazywane w sposób
następujący:

Powiatem Chrzanowskim, z siedzibą w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2 ,

a) 309 600,00zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy
szeņćset złotych 00/100), będzie przekazywane
w formie comiesięcznych transzy, przekazywanych
sukcesywnie w miarę otrzymywania ņrodków
w ramach dotacji z budżetu Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
b) 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
00/100), na dofinansowanie zadania wynikającego
z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków
w wysokoņci 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizującego pracę socjalną w ņrodowisku
w roku 2010, przekazane zostanie po otrzymaniu
ņrodków w ramach dotacji z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego".

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu,
którego działają:
1. Janusz Szczęņniak- Starosta Powiatu Chrzanowskiego,
2. Adam Potocki - Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego,
a
Gminą Chrzanów, z siedzibą w Chrzanowie, al. Henryka 20,
reprezentowaną przez:
1. Ryszarda Kosowskiego - Burmistrza Miasta Chrzanowa
o następującej treņci:
§ 1. Zmienia się porozumienie nr WP-SO/RI-3450372/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w ten sposób, że:
§ 4 ust.1 o treņci ustalonej aneksem nr 1/2010
z dnia 25.05.2010r. otrzymuje brzmienie: "Ņrodki finansowe na realizację zadania zostały ujęte w budżecie
Powiatu Chrzanowskiego na rok 2010, jako dotacja
celowa w Dziale 852 rozdział 85203 w wysokoņci 311
100,00 zł (słownie: trzysta jedenaņcie tysięcy sto złotych 00/100)"

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez
zmian.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starosta
Janusz Szczęņniak

§ 4 ust.2 o treņci ustalonej aneksem nr 1/2010
z dnia 25.05.2010r. otrzymuje brzmienie: "Ņrodki finan-

Burmistrz Chrzanowa
Ryszard Kosowski

Wicestarosta
Adam Potocki
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POROZUMIENIE NR 19/2010
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY TARNÓW
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych
zawarte w dniu 04.08.2010 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Tarnów reprezentowaną przez
Grzegorza Kozioła - Wójta Gminy
w sprawie wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych: nr 1401K w Nowodworzu, nr 1350K

w Koszycach
Małych,
nr
1350K
w Zgłobicach
i przekazania materiałow budowlanych na ten cel.
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
§ 2. Gmina wyraża wolę wykonania odcinków
chodników w ciągu dróg powiatowych: nr 1401K
w Nowodworzu, nr 1350K w Koszycach Małych,

Dziennik Urzędowy
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nr 1350K w Zgłobicach z powierzonych materiałów budowlanych. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje materiały budowlane na wykonanie chodników w ciągu
dróg powiatowych: nr 1401K w Nowodworzu, nr 1350K
w Koszycach Małych, nr 1350K w Zgłobicach.
1. Droga nr 1401K w Nowodworzu - po 190 mb obrzeży
i krawężników oraz 285 m2 kostki betonowej.
2. Droga nr 1350K w Koszycach Małych - po 230 mb
obrzeży i krawężników oraz 345 m2 kostki betonowej.
3. Droga nr 1350K w Zgłobicach po 137 mb obrzeży
i krawężników oraz 252 m2 kostki betonowej.
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Tarnów.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynnoņci
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadań.
§ 4. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie ņrodki
finansowe niezbędne do wykonania tych zadań.

Poz. 3332,3333

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnoņci.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właņciwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 5. Do czynnoņci wynikających z porozumienia leżących po stronie powiatu, a w szczególnoņci przekazania materiałów budowlanych, kontroli realizacji zadań,
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień 30 listopada 2010 r.

Powiat Tarnowski

Gmina

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Grzegorz Kozioł

Etatowy
Członek Zarządu
Adam Szpak

Skarbnik Gminy
Irena Podraza
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POROZUMIENIE NR 18/2010
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY ŻABNO
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
zawarte w dniu 12.07.2010 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Żabno reprezentowaną przez
1. Stanisława Kusiora - Burmistrza Gminy Żabno
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadania pn.:
1. Wykonanie chodnika w m. Siedliszowice w ciągu
drogi powiatowej nr 1301K.
2. Wykonanie chodnika w m. Odporyszów (ul. Jana
Pawła II) w ciągu drogi powiatowej nr 1315K.

§ 3.
1. Inwestorem zadań ustanawia się Gminę Żabno.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynnoņci
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadań.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadań okreņlonych w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokoņci 64 340 zł (słownie: szeņćdziesiąt cztery
tysiące trzysta czterdzieņci złotych) na wykonanie
tych zadań.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
ņrodki finansowe niezbędne do wykonania tych zadań, jednak nie mniej niż 50% łącznej wartoņci zadań okreņlonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty, którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
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§ 5.
1. Dotację w kwocie 64 340 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 53 858 90006 0290 0930 4053 0005
w Banku
Spółdzielczym
Rzemiosła
o/Żabno
w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadań pod
warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia
zadań wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami
faktur wystawionych przez wykonawcę zadań.
2. W przypadku, gdy łączny koszt zadań będzie niższy od
kwoty podwojonej wartoņci dotacji Powiatu Tarnowskiego okreņlonej w ust. 1, to kwota przekazywanej
dotacji ulega obniżeniu do 50% wartoņci wykonanych
zadań.

Poz. 3333,3334

3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadań wykonuje Gmina.
4. Wykonane chodniki zostaną przekazane na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnoņci.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właņciwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

3. Do czynnoņci wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególnoņci kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień 30 listopada 2010 r.
2. Odbiór końcowy realizowanych zadań będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg i Gminy.

Powiat Tarnowski

Gmina

Starosta
Mieczysław Kras

Burmistrz
Stanislaw Kusior

Etatowy
Członek Zarządu
Adam Szpak

Skarbnik Gminy
Romana Baszczewska
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POROZUMIENIE NR 15/2010
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
zawarte w dniu 26.05.2010 r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Wietrzychowice zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez
1. Leszka Zabiegałę - Wójta Gminy Wietrzychowice
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn.: przebudowa chodnika w miejscowoņci
Jadowniki Mokre w ciągu drogi powiatowej nr 1305 K
Szczurowa-Żelichów

§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Wietrzychowice.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynnoņci
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania okreņlonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokoņci 37 242 zł (słownie: trzydzieņci siedem
tysięcy dwieņcie czterdzieņci dwa złote) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
ņrodki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50% łącznej wartoņci zadań okreņlonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 451

– 28685 –

Poz. 3334,3335

w związku z realizacją czynnoņci okreņlonych w §
3 ust. 2 i 3.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.

§ 5.

4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.

1. Dotację w kwocie 37 242 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 32 8589 0006 0130 0000 0097 0007
w Banku
BSR
Kraków
o/
Wietrzychowice
w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod
warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia
zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartoņci dotacji Powiatu Tarnowskiego okreņlonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartoņci wykonanych zadań.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnoņci.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właņciwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

3. Do czynnoņci wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególnoņci kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień 30 listopada 2010 r.

Powiat Tarnowski

Gmina

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Leszek Zabiegała

Etatowy
Członek Zarządu
Adam Szpak

Skarbnik Gminy
Edward Pudło

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3334

3335
3335

POROZUMIENIE NR 14/2010
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej
zawarte w dniu 26.05.2010 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Skrzyszów zwaną dalej Gminą reprezentowaną
przez
1. Józefa Gądka - Wójta Gminy Skrzyszów
w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn.: wykonanie chodnika w miejscowoņci
Skrzyszów w pasie drogi powiatowej K 1357 Tarnów Ryglice-Żurowa-Ołpiny.

§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Skrzyszów.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynnoņci
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania okreņlonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokoņci 64 319,00 zł (słownie: szeņćdziesiąt
cztery tysiące trzysta dziewiętnaņcie złotych) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie ņrodki finansowe do kwoty 190 000,00 zł (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w miejscowoņci Skrzyszów w pasie
drogi powiatowej K 1357.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 451

– 28686 –

w związku z realizacją czynnoņci okreņlonych w §
3 ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 64 319,00 zł Powiat przekaże na
rachunek Gminy nr 67 8589 0006 0250 0925 0542
0001 w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie,
Oddział w Tarnowie ul. Kaczkowskiego 7 w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane
w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia
zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartoņci dotacji Powiatu Tarnowskiego okreņlonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartoņci wykonanych zadań.
3. Do czynnoņci wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególnoņci kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.

Poz. 3335,3336

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnoņci.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właņciwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień 30 listopada 2010 r.

Powiat Tarnowski

Gmina

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Józef Gądek

Etatowy
Członek Zarządu
Adam Szpak

Skarbnik Gminy
Danuta Kielian

3335
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POROZUMIENIE NR 13/2010
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY ZAKLICZYN
z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
zawarte w dniu 05.05.2010 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Zakliczyn zwaną dalej Gminą reprezentowaną
przez Kazimierza Kormana - Burmistrza Miasta i Gminy
Zakliczyn
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. "Remont chodnika prawostronnego
(północnego) A-B od KM 0+420 do KM 0+567 przy
ul. Mickiewicza w Zakliczynie - Wysokie podcienia
w ciągu drogi powiatowej Nr K 1408 relacji Zakliczyn Stróże wraz z odwodnieniem od KM 0+418 do KM
0+567, Gmina Zakliczyn".

§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Zakliczyn.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynnoņci
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania okreņlonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokoņci 65 792 zł (słownie: szeņćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
ņrodki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartoņci zadań okreņlonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku
z realizacją
czynnoņci
okreņlonych
w § 3 ust. 2 i 3.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 451

– 28687 –

§ 5.
1. Dotację w kwocie 65 792,00 zł (słownie: szeņćdziesiąt
pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote
00/100) Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 27
1540 1203 2001 4270 3588 0004 w Banku Ochrony
Ņrodowiska w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru
zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartoņci dotacji Powiatu Tarnowskiego okreņlonej w ust. 1, to kwota przekazynej
dotacji ulega obniżeniu do 50% wartoņci wykonanych zadań.

Poz. 3336,3337

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnoņci.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właņciwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

3. Do czynnoņci wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególnoņci kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.

Powiat Tarnowski

Gmina

Starosta
Mieczysław Kras

Burmistrz Miasta
i Gminy
Kazimierz Korman

Etatowy
Członek Zarządu
Adam Szpak

1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2010 r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3336

3337
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POROZUMIENIE NR 12/2010
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY TARNÓW
z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
zawarte w dniu 05.05.2010 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Tarnów reprezentowaną przez
1. Grzegorza Kozioła - Wójta Gminy
2. Irenę Podraza - Skarbnika Gminy
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.

2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynnoņci
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania okreņlonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokoņci 90 717,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt
tysięcy siedemset siedemnaņcie złotych) na wykonanie tego zadania.

§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
ņrodki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartoņci
zadania okreņlonego w § 2 tego porozumienia.

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn.: przebudowa chodnika w miejscowoņci
Wola Rzędzińska i Jodłówka - Wałki w ciągu drogi powiatowej nr 1371 K Tarnów -Wałki - Stare Żukowice.

3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku
z realizacją
czynnoņci
okreņlonych
w § 3 ust. 2.

§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Tarnów.

§ 5.
1. Dotację w kwocie 90 717,00 zł Powiat przekaże na
rachunek Gminy nr 90 1130 1235 0012 1031 6220

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 451

– 28688 –

0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Tarnów
w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod
warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia
zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartoņci dotacji Powiatu Tarnowskiego okreņlonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartoņci wykonanych zadań.
3. Do czynnoņci wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególnoņci kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.

Poz. 3337,3338

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnoņci.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właņciwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień 30 listopada 2010 r.
2. Odbiór końcowy zrealizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.

Powiat Tarnowski

Gmina

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Grzegorz Kozioł

Etatowy
Członek Zarządu
Adam Szpak

Skarbnik Gminy
Irena Podraza
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POROZUMIENIE NR 8/2010
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY RYGLICE
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
zawarte w dniu 14.04.2010 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Ryglice zwaną dalej Gminą reprezentowaną
przez
Bernarda Karasiewicza - Burmistrza Gminy Ryglice
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. Wykonanie chodnika w ciągu drogi
powiatowej 1385 K Jasło - Ryglice - Tuchów
w miejscowoņci Uniszowa i Bistuszowa.
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Ryglice.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynnoņci
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub

zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania okreņlonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokoņci 71 526 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieņcia szeņć złotych) na
wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
ņrodki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartoņci
zadań okreņlonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku
z realizacją
czynnoņci
okreņlonych
w § 3 ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 71 526 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 94858900060050000000840001 BSR
w Krakowie, Oddział Ryglice w następujący sposób:
100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni
od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 451

– 28689 –

z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartoņci dotacji Powiatu Tarnowskiego okreņlonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartoņci wykonanych zadań.
3. Do czynnoņci wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególnoņci kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2010 r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
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4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnoņci.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właņciwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Powiat Tarnowski

Gmina

Starosta
Mieczysław Kras

Burmistrz
Bernard Karasiewicz

Etatowy
Członek Zarządu
Adam Szpak
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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.
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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