DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 459

Kraków, dnia 8 września 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
3399

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia
2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady
Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania dotacji
celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś

28888

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:
3400

–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.

28890

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3401

3402

–

–

Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

28891

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu

28894

UCHWAŁY RAD GMIN:
3403
3404
3405

3406

3407

3408

3409

–
–
–

–

–

–

–

Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały
własnej

28894

Rady Gminy Biskupice z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biskupice.

28895

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

28896

Rady Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad usuwania
odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Kłaj przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Kłaj.

28897

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz.
873 z późn. zm).

28903

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany
Uchwały nr 237/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia
2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy meterialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Myślenice.

28904

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie : zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.

28907
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Poz. 3399

Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w regulaminie
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słopnice.

28908

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych

28908

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych

28909

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych

28909

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątnikach
Górnych

28909

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

28910

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych

28910

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych

28911

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne.

28911

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Świątniki Górne lub udzielania
innych ulg w ich spłacie oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

28912

Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale
Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 roku

28914

Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

28914

3399
3399

UCHWAŁA NR KI-411/202/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie przyznawania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591;
z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577; z późn. zm.),
orzeka
o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XLVI/337/2010
Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania dotacji celowych dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś.

UZASADNIENIE
Wymieniona we wstępie uchwała Nr XLVI/337/2010
z dnia 1 lipca 2010 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 8 lipca 2010 r.
W uchwale XLVI/337/2010 Rada Gminy Wielka
Wieś – powołując się na przepisy:
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.);
art. 221 (in exstenso) ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240; z późn. zm.);
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art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380; z późn. zm.);
- postanowiła, co następuje:
„§ 1. 1. Postanawia się zapewnić możliwość przyznawania Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Wielka Wieś dotacji celowych z przeznaczeniem
na zakup samochodów strażackich oraz innego
sprzętu przeciwpożarowego do łącznej kwoty przyznawanego Wójtowi limitu rocznego, zgodnie
z uchwałą budżetową na dany rok.
2. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określi
umowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Wielka Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa małopolskiego.”.

tować, jako „ustawę odrębną”, czyli zawierającą tytuł prawny do udzielania dotacji i określającą jej
przeznaczenie
– w rozumieniu legalnej definicji dotacji z art. 126
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.).

-

Analiza prawna uchwały skłania do wniosku,
że Rada Gminy Wielka Wieś wprowadziła tym sposobem regulację ogólną (normatywną) dotyczącą udzielania, w granicach środków z budżetów Gminy Wielka
Wieś, dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Uchwała Nr XLVI/337/2010 określono zarazem
przeznaczenie udzielanych dotacji ograniczające się
do finansowania z nich zakupów samochodów strażackich oraz innego sprzętu przeciwpożarowego.
W zakresie łącznej wysokości kwotowej dotacji
udzielanych w roku budżetowym Rada Gminy odesłała
do (cyt.): „limitu rocznego, zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok. Wśród wprowadzanych zasad przyznawania dotacji Rada Gminy w § 1 ust. 2 postanowiła,
że udzielanie tego rodzaju dotacji będzie dokonywać się
w drodze umowy, co oznacza, że o udzieleniu konkretnej
dotacji na rzecz określonej OSP decydowałby Wójt
Gminy, jako wykonujący ustalenia z § 1.
Wejście w życie tak określonych zasad udzielania dotacji, Rada Gminy (w § 3) określiła w sposób właściwy dla
nabywania mocy obowiązującej uchwał prawa miejscowego - z art. 4 w związku z art. 13 pkt 8a ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
Oceniając zgodność z prawem uchwały
Nr XLVI/337/2010 – Kolegium Izby stwierdziło,
że uchwała ta została podjęta bez podstawy prawnej
i zarazem z naruszeniem powoływanych w jej wstępie
przepisów ustawowych, w tym z naruszeniem zasady
właściwości rad gmin z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z treścią literalną powołanego we
wstępie uchwały przepisu art. 32 ust. 3b ustawy
o ochronie przeciwpożarowej, jednostki samorządu
terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom
pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Analiza
przepisu rozpatrywanego w kontekście systemowym do
innych unormowań tej ustawy, a także z uwzględnieniem norm ogólnych dotyczących dotacji z budżetów
samorządów i okoliczności towarzyszących uchwaleniu
przez Sejm przepisu „art. 32 ust. 3b” – skłania do następujących wniosków:
-

Po pierwsze: Przepis art. 32 ust. 3b w sposób bezpośredni (samodzielny) wyraża podstawę prawną
do udzielania w nim przewidzianej dotacji dla OSP.
Ustawę o ochronie przeciwpożarowej należy trak-

Poz. 3399

-

Po drugie: Dotacja przewidziana w art. 32 ust. 3b
ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest dotacją
celową, ponieważ nie wypełnia ona cech normatywnych właściwych dotacjom podmiotowym
(w rozumieniu art. 131 ustawy o finansach), bądź
dotacjom przedmiotowym (w rozumieniu art. 130
i art. 219 ustawy o finansach publicznych).

-

Po trzecie: Przeznaczeniem dotacji celowej z art. 32
ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest
finansowanie przez OSP, z przekazanych środków
dotacji, zakupu składników majątkowych i usług
związanych z zadaniem własnym obowiązkowym
gminy z art. 32 ust. 1-3 tej ustawy.

-

Po czwarte: Udzielanie przez gminę dotacji z art. 32
ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest
fakultatywne i stanowi alternatywną - do tzw. „wydatków bezpośrednich budżetu” - formę wykonania przez gminę zadań własnych obowiązkowych
z art. 32 ust. 1-3 tej ustawy.

-

Po piąte: Organem gminy właściwym do zadecydowania o udzieleniu dotacji celowej dla określonej OSP, z racji nieuregulowania właściwości
w przepisach szczególnych, jest rada gminy z mocy
generalnej klauzuli kompetencyjnej rad gmin wyrażonej w art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

-

Po szóste: W zakresie przyznanej przez radę gminy
dotacji z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, kwestie szczegółowe, odnośnie terminu
i sposobu przekazania środków oraz terminu i sposobu rozliczenia się z dotacji – reguluje wójt gminy
w umowie z art. 250 ustawy o finansach publicznych.

Kolegium Izby zaznacza dodatkowo, że do udzielania i rozliczania dotacji z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie znajdują zastosowania zasady
wynikające z powołanego w uchwale Nr XLVI/337/2010
przepisu art. 221 ustawy o finansach publicznych. Poprzez dotację udzielaną na podstawie przepisu art. 32
ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina nie
„zleca (na rzecz OSP) zadania publicznego w zakresie
swojego obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania,
wyszkolenia i wyposażenia i zapewnienia gotowości
bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych”, ale
przekazuje środki pieniężne na bezpośrednie finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych
straży pożarnych.
Uwzględniają powyższe wnioski z wykładni prawa
Kolegium Izby stwierdza, że żaden z przepisów powołanych
w podstawie prawnej uchwały Nr XLVI/337/2010 nie jest
umocowaniem dla Rady Gminy Wielka Wieś do ustanawiania tej treści norm prawa miejscowego, jak zawarte w przepisach kwestionowanej uchwały. Równocześnie w aktualnym stanie prawnym brak jest przepisu (podstawy prawnej)
do podejmowania przez rady gmin tej treści uchwał o zasadach i trybie udzielania dotacji dla OSP, jak uchwała
Nr XLVI/337/2010.
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Treść regulacji z § 1 i § 3 uchwały w relacji do
dyspozycji § 2 (o wykonaniu uchwały przez Wójta) prowadzi do wyznaczenia Wójta organem właściwym
w Gminie Wielka Wieś do udzielania (umową) dotacji
z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej –
w tym wyboru beneficjenta oraz kwoty i przeznaczenia
dotacji celowej. Narusza to wyłączne kompetencje Rady
Gminy z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Podjętą uchwałą Nr XLVI/337/2010 Rada Gminy
wprowadziła również w sposób nieuprawniony normę
prawa miejscowego ograniczającą udzielanie przez
Gminę dotacji celowych z art. 32 ust. 3b ustawy
o ochronie przeciwpożarowej - wyłącznie do dotacji na
zakup sprzętu. Skoro powołany przepis nie ogranicza
przeznaczenia dotacji celowych dla OSP, nie było możliwe podjęcie unormowania generalnego, że w Gminie
Wielka Wieś norma ustawowa będzie działać w zakresie
węższym, niż dopuszcza to ustawa.

Poz. 3399,3400

w sprzeczności ze wskazanymi powyżej unormowaniami
ustawowymi, Kolegium Izby orzekło, jak w sentencji.
W związku z przepisem art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące aktu prawa miejscowego podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tę należy wnieść w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym
należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot

Mając na względzie, że uchwała Nr XLVI/337/2010
podjęta została bez podstawy prawnej i zarazem
3399

3400
3400

UCHWAŁA NR 1506/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
), Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok
2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 29 grudnia 2009r.(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 141,
poz. 867 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Dział
710

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010
w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział
71015 - Nadzór budowlany, w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdział 75020- Starostwa powiatowe:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok
2010:

WYSZCZEGÓLNIENIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W tym:

a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat (§2110)

Zwiększenia
w złotych
13 000

Zmniejszenia
w złotych

13 000
13 000

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:
Dział

Rozdział

710
71015

WYSZCZEGÓLNIENIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór budowlany
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

750

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenia
w złotych
13 000
13 000

Zmniejszenia
w złotych

13 000
13 000
13 000
43 560

43 560
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Poz. 3400,3401

Starostwa powiatowe
W tym:

43 560

I. wydatki bieżące, w tym:

43 560
43 560

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

43 560

II. wydatki majątkowe, w tym:

43 560
43 560

(1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

43 560

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta:
Józef Tomal

3400

3401
3401

UCHWAŁA NR LI/374/2010
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142
poz. 1592 z 2001 r. z późń. zm.) art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(j.t. Dz. U. z 2007 nr 14 poz. 89 z późń. zm.) oraz
w związku z uchwałą Nr 5/2010 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach z dnia 9 czerwca 2010 r., Rada Powiatu
w Myślenicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Myślenicach Nr XLII/305/2009 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Myślenickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Henryk Migacz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/374/2010
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 15 lipca 2010 r.

STATUTSAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. SP ZOZ w Myślenicach jest wyodrębnionym
organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych,
utworzonym i działającym w celu udzielania ludności
świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
§ 2. Organem założycielskim SP ZOZ jest Powiat
Myślenicki jako Jednostka Samorządu Terytorialnego.
§ 3. SP ZOZ posiada osobowość prawną na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy z dnia
18 grudnia 1998 roku pod numerem PZOZ - 22.
§ 4. SP ZOZ działa na podstawie niniejszego Statutu.

Rozdział 2
SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA SP ZOZ
§ 5. Siedzibą SP ZOZ jest Miasto Myślenice.
§ 6. Obszar działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem
Powiatu Myślenickiego.
Rozdział 3
CELE I ZADANIA SP ZOZ
§ 7. Podstawowym zadaniem SP ZOZ jest zapewnienie opieki zdrowotnej dla ludności na właściwym
poziomie referencyjnym określonym odrębnymi przepi-
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sami oraz kształcenie osób przygotowujących się lub
wykonujących zawody medyczne.
§ 8. Do zadań SP ZOZ należą w szczególności:
1) badania i porady lekarskie,
2) leczenie,
3) badania i terapia psychologiczna,
4) rehabilitacja lecznicza,
5) opieka nad pracownikami i ocena warunków ich pracy,
6) pielęgnacja chorych,
7) opieka nad niepełnosprawnymi,
8) diagnostyka medyczna,
9) orzekanie o stanie zdrowia,
10) promocja zdrowia,
11) działalność profilaktyczna i oświatowo – wychowawcza,
12) realizacja dodatkowych zadań wskazanych przez
Organ Założycielski lub inne uprawnione organy na
podstawie odrębnych przepisów,
13) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem,
połogiem oraz nad noworodkiem,
14) realizacja zadań obronnych.
Rozdział 4
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SP ZOZ
§ 9. W skład SP ZOZ wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice,
2) Stacja Pomocy Doraźnej, ul. Mickiewicza 39, 32-400
Myślenice,
3) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, ul. Szpitalna 2, 32-400
Myślenice.
§ 10. W skład SP ZOZ wchodzą następujące komórki organizacyjne:
A) Komórki lecznictwa zamkniętego z następującymi
oddziałami:
1) Blok Operacyjny,
2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3) Oddział Chirurgii Ogólnej wraz z pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej,
4) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
5) Oddział Dziecięcy,
6) Oddział Ginekologiczno–Położniczy wraz z Blokiem
Porodowym,
7) Oddział Chorób Płuc,
8) Oddział Neonatologiczny,
9) Oddział Neurologiczny,
10) Oddział Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną,
11) Oddział Zakaźny,
12) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
13) Apteka.
B) Komórki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – poradnie specjalistyczne:
1) Poradnia Alergologiczna,
2) Poradnia Chirurgiczna Dziecięca,
3) Poradnia Chirurgiczna Ogólna,
4) Poradnia Kardiologiczna,
5) Poradnia Medycyny Pracy,
6) Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc,
7) Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapii,
8) Pracownia Fizjoterapii,
9) Poradnia Reumatologiczna
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10) Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
11) Poradnia Urologiczna
12) Poradnia Zdrowia Psychicznego
13) Poradnia Leczenia Uzaleznień
14) Poradnia Chorób Zakaźnych,
15) Poradnia Neurologiczna.
C) Pracownie diagnostyczne i laboratoria
1) Laboratorium Analityki Medycznej,
2) Laboratorium Mikrobiologiczne,
3) Pracownia diagnostyki obrazowej (TRG, USG) i EEG,
4) Pracownia diagnostyki układu krążenia (EKG, EKG
wysiłkowe, Holter),
5) Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego i badań alergologicznych,
6) Pracownia diagnostyki endoskopowej,
7) Punkt szczepień.
D) Komórki Działalności Pomocniczej:
1) Dział Finansowo - Księgowy,
2) Dział Techniczno - Eksploatacyjny,
3) Dział Organizacji i Nadzoru,
4) Dział Zamówień Publicznych i umów,
5) Dział Kadr,
6) Dział Statystyki Medycznej,
7) Dział Płac,
8) Archiwum Szpitalne,
9) Samodzielne stanowiska: Inspektor ds. BHP, Inspektor ds. Obronności i OC, Inspektor P.Poż., Informatyk,
Kapelan, Radca Prawny, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Pielęgniarka Naczelna,
Pielęgniarka Epidemiologiczna.
§ 11. W skład Stacji Pomocy Doraźnej wchodzą:
1) Zespół wyjazdowy podstawowy ( P ), Rynek 16,
32-410 Dobczyce,
2) Zespół wyjazdowy specjalistyczny ( S ), ul. Mickiewicza 39, 32-400 Myślenice,
3) Zespół wyjazdowy podstawowy ( P ), Pcim 5, 32-432
Pcim,
4) Zespół wyjazdowy podstawowy ( P ), Pcim 5, 32-432
Pcim,
§ 12. Do likwidacji lub powołania komórki działalności organizacyjnej konieczna jest opinia Rady Społecznej i zgoda organu założycielskiego.
§ 13. Działy składają się z sekcji.
§ 14. Sekcje są tworzone i likwidowane przez Dyrektora SP ZOZ.
Rozdział 5
ORGANY SP ZOZ
§ 15.
1) Organami SP ZOZ są: Dyrektor i Rada Społeczna.
2) SP ZOZ-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
Dyrektor SP ZOZ.
3) Dyrektor w zakresie swoich kompetencji samodzielnie
podejmuje decyzje dotyczące SP ZOZ-u i ponosi za nie
odpowiedzialność.
4) Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników
SP ZOZ-u.
5) Z Dyrektorem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę. Dyrektor może być
zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej.
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6) Dyrektor współdziała z samorządami zawodowymi
i związkami zawodowymi w zakresie realizacji świadczeń statutowych.
7) Dyrektor kieruje SP ZOZ-em przy pomocy:
a) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
b) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
c) Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
d) Naczelnej Pielęgniarki,
e) Ordynatorów i Kierowników komórek działalności
medycznej, Kierowników działów i sekcji.
8) Na czele każdego oddziału stoi ordynator lub kierownik, którzy przy współpracy pielęgniarek oddziałowych
lub pielęgniarek koordynujących czuwają nad właściwą organizacją pracy podległego personelu.
9) Ordynatorzy i kierownicy wymienieni w pkt. 8 podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
10) Naczelna Pielęgniarka przy współpracy pielęgniarek
oddziałowych i pielęgniarek koordynujących organizuje i nadzoruje pracę średniego i niższego personelu
medycznego, z wyłączeniem personelu diagnostyki
medycznej oraz spraw zastrzeżonych dla Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
11) Apteką, laboratoriami i pracowniami kierują kierownicy odpowiedzialni za właściwe wykonywanie zadań
przez podległy personel. Podlegają oni bezpośrednio
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
12) Działem Finansowo–Księgowym kieruje Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.
13) 13. Działem Techniczno-Eksploatacyjnym kieruje
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, który
podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.
14) Działem Organizacji i Nadzoru kieruje Specjalista
ds. Organizacji i Nadzoru, który podlega bezpośrednio
Dyrektorowi SP ZOZ.
15) Działem Zamówień Publicznych i Umów kieruje
Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Umów, który
podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.
16) Działem Kadr kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.
17) Działem Statystyki Medycznej kieruje kierownik,
który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds.
Medycznych.
18) Działem Płac kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Główny Księgowy.
19) Samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio
Dyrektorowi SP ZOZ-u.
20) Stacją Pomocy Doraźnej kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
§ 16. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych określa Regulamin
Organizacyjny SP ZOZ.
§ 17. Rada Społeczna jest organem inicjującym
i opiniodawczym dla organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora SP ZOZ.
§ 18. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata
zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu.
§ 19. Rada społeczna składa się z przewodniczącego i 11 członków.
§ 20. Rada Społeczna realizuje następujące zadania:
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1) Przedstawianie organowi założycielskiemu tj. Powiatowi Myślenickiemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
zaliczanych do środków trwałych,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją SP
ZOZ jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznania Dyrektorowi SP ZOZ nagród,
e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem SP ZOZ.
2) Przedstawianie Dyrektorowi SP ZOZ wniosków
i opinii w sprawach :
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych i dotacji,
d) podziału zysku.
3) Uchwalanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie
Powiatu regulaminu swojej działalności.
4) Zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ.
5) Dokonywanie analiz skarg i wniosków dotyczących
działalności SP ZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
o zakładach opieki zdrowotnej i Statucie SP ZOZ.
7) Przedkładanie Organowi Założycielskiemu do zatwierdzenia projektów zmian w Statucie SP ZOZ lub
nowego Statutu.
§ 21. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi SP ZOZ
przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Myślenickiego.
Rozdział 6
GOSPODARKA FINANSOWA SP ZOZ
§ 22.
1) SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
i w formie określonej w ustawie o zakładach opieki
zdrowotnej i innych obowiązujących aktach prawnych.
2) Rachunkowość SP ZOZ prowadzona jest w oparciu
o przepisy ustawy o rachunkowości.
§ 23. Nadzór nad gospodarką finansową SP ZOZ
sprawuje Zarząd Powiatu w Myślenicach.
§ 24.
1) SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego i inwestycyjnego,
opracowanego przez Dyrektora SP ZOZ i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
2) Roczne i okresowe sprawozdania z realizacji planu
finansowego i inwestycyjnego opiniuje Rada Społeczna SP ZOZ.
3) Dyrektor SP ZOZ decyduje o podziale środków finansowych po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej SP
ZOZ i związków zawodowych.
§ 25.
1) Głównym źródłem finansowania SP ZOZ są środki
uzyskane w drodze stosownych umów od dysponentów publicznych środków na ochronę zdrowia.
2) SP ZOZ może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe:
a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i diagnostycznych,
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b) z budżetu centralnego na realizację zadań i programów finansowanych centralnie,
c) z działalności gospodarczej,
d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,
e) z dofinansowań budżetów samorządowych,
f) z innych zgodnych z prawem źródeł.
Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26. Wniosek o zmianę w niniejszym Statucie może wnieść:
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§ 27. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie
uchwalone przez Radę Społeczną wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu Myślenickiego.
§ 28. W sprawach nieuregulowanych w Statucie
mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej, przepisy wydane na jej
podstawie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego i konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez władze polskie.
§ 29. Niniejszy Statut wchodzi w życie i obowiązuje od
dnia zatwierdzenia przez organ założycielski; - to jest Powiat Myślenicki jako Jednostkę Samorządu Terytorialnego.

1) Dyrektor SP ZOZ,
2) Rada Społeczna.

Przewodniczący Rady:
Henryk Migacz
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3402
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UCHWAŁA NR XLIII/333/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1
ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. W Statucie Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Olkuszu, stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XXXIX/365/2006 Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 31.05.2006r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Zespół jest wielofunkcyjną, specjalistyczną placówką
opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, typu
interwencyjnego oraz socjalizacyjnego."
2. Treść § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2) placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej:
-zapewniając dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajając jego niezbędne potrzeby,
-diagnozując poziom rozwoju dziecka, jego stan
zdrowia, sytuację rodzinną z uwzględnieniem
wskazań wychowawczych i dydaktycznych,
-działając interwencyjnie w czasie trwania sytuacji kryzysowej dziecka i rodziny,
-prowadząc autonomiczną specjalistyczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą
"Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

"Ze względu na specyfikę działań, Zespół realizuje zadania:

Przewodnicząca Rady
lek. med. Lidia Gądek

1) specjalistycznej placówki wsparcia dziennego poprzez
wspieranie rodziny i dziecka w miejscu zamieszkania,
3402

3403
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UCHWAŁA NR LV/402/10
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały własnej
Na podstawie art. 39.ust.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Biskupice uchwała,
co następuje :
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/205/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach dp załatwiania spraw z zakresu
3403

ustwy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
§ 1. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia. 2.Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice:
Maria Ciastoń
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UCHWAŁA NR LVI/411/10
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biskupice.
Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Biskupice, uchwala
co następuje :
§ 1. W konsultacjach mieszkańcy Gminy Biskupice
wyra żają swoje opinie w przypadkach gdy :
1) przeprowadzenia konsultacji wymagają przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
2) organy Gminy Biskupice zwrócą się do mieszkańców
o wyrażenie opinii w sprawach mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć;
3) mieszkańcy Gminy Biskupice wystąpią o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy,
jednostki pomocniczej lub jednostek pomocniczych .
§ 2. Podstawą przeprowadzenia konsultacji jest
uchwała Rady Gminy.
§ 3. W uchwale, o której mowa w § 2, określa się :
1) pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygnięć poddawane konsultacjom;
2) termin przeprowadzenia konsultacji;
3) zasięg przeprowadzenia konsultacji.
§ 4. Konsultacje mogą być ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej lub kilku jednostek pomocniczych, których konsultacje bezpośrednio dotyczą.
§ 5. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy :
1) Rady Gminy Biskupice;
2) Wójta Gminy Biskupice;
3) mieszkańców Gminy Biskupice, jeśli z wnioskiem
o konsultacje w sprawach ważnych dla gminy, wystąpiło co najmniej 10% mieszkańców gminy;
4) mieszkańców jednostki pomocniczej lub jednostek
pomocniczych Gminy , jeśli z wnioskiem o konsultacje
w sprawach ważnych dla jednostki lub jednostek pomocniczych wystąpiło co najmniej 20% mieszkańców
jednostki pomocniczej lub jednostek pomocniczych.

5. Mieszkańcom Gminy umożliwia się składanie
wypełnionych
formularzy
ankiety
konsultacyjnej
w sekretariacie Urzędu Gminy(skrzynka na formularze
ankiety konsultacyjnej).
§ 7.
1. Formularz ankiety konsultacyjnej rozpowszechnia się poprzez :
1) opublikowanie na stronie internetowej Gminy,
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3) udostępnienie w Sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Ankieta jest ważna jeśli została prawidłowo wypełniona i podpisana .
3. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię.
§ 8.
1. Zawiadomienie o konsultacjach w formie spotkań z mieszkańcami Gminy zamieszcza się :
1) na stronie internetowej Gminy,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3) w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostkach pomocniczych gminy - w terminie nie późniejszym niż
7 dni przed terminem spotkania.
2. Z bezpośredniego spotkania z mieszkańcami
Gminy sporządza się protokół wraz z listą obecności.
3. W protokole z bezpośredniego spotkania
z mieszkańcami Gminy zamieszcza się informację
o terminie i temacie konsultacji oraz wynik kosultacji
(głosów za, przeciw, wstrzymujących się ).
§ 9. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie
Gminy na najbliższej sesji oraz mieszkańcom Gminy
poprzez zamieszczenie stosownych informacji.
1) na stronie internetowej Gminy,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 10.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w następujących formach :

1. Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez
względu na liczbę osób biorących w nich udział.

1) ankiety konsultacyjnej skierowanej do mieszkańców
gminy,
2) podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich
wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2.
Gminy.

O wyborze formy konsultacji decyduje Rada

3. Konsultacje powinny rozpocząć się nie wcześniej niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie
przeprowadzenia konsultacji i trwać mniej niż 7 dni i nie
więcej niż 14 dni.
4. Konsultacje ogłasza sie poprzez rozplakatowanie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
oraz umieszczenia jej na stronie internetowej Gminy.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice:
Maria Ciastoń
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UCHWAŁA NR LXV/349/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29.12.2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.),
art. 212 ust.1 oraz art. 237 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 121
ust. 4 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 „Planie dochodów i wydatków na rok 2010
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami” stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 8 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 12 „Prognoza kwoty
długu Miasta Bukowno w latach 2010 - 2024” do
Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXV/349/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 459

– 28899 –

Poz. 3405
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXV/349/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański
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Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR XL/254
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Kłaj przy wykorzystaniu
środków z budżetu Gminy Kłaj.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art.406 ust. 1 pkt. 6 i 12 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
art. 16a pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251
z późn. zm.) Rada Gminy Kłaj uchwala co następuje
§ 1. Ustala się zasady usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Kłaj przy wykorzystaniu
środków z budżetu Gminy Kłaj, stanowiące załącznik
do niniejszej Uchwały.
§ 2. Zasady usuwania wyrobów zawierających
azbest w roku 2010 w gminie Kłaj przy wykorzystaniu
środków z budżetu Gminy Kłaj podlegają podaniu

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich
na stronie internetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłaj.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/2005r Rady Gminy
w Kłaju z dnia 10.06.2005r w sprawie przystąpienia
gminy do Programu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Kłaj.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Prochwicz
Załącznik
do Uchwały Nr XL/254
Rady Gminy Kłaj
z dnia 16 lipca 2010 r.

ZASADY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2010 ROKUW GMINIE KŁAJ PRZY
WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY KŁAJ
1) Środki z budżetu Gminy Kłaj w 2010 roku przeznacza
się na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych i elewacji budynków znajdujących się na terenie
gminy Kłaj. Unieszkodliwianie polegać ma na wywozie i składowaniu odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.
2) Zasady dofinansowania kosztów unieszkodliwiania
odpadów azbestowych:
a) 25% kosztów unieszkodliwiania odpadów pokrywa
budżet Gminy Kłaj,
b) 25 % kosztów unieszkodliwiania odpadów pokrywa
ich posiadacz,
c) 50 % kosztów unieszkodliwiania odpadów - dotacja
celowa ze środków budżetu Powiatu Wielickiego.
3) Unieszkodliwianie odpadów zorganizuje Urząd Gminy
w Kłaju.
4) Posiadacze odpadów pochodzących z nieruchomości
położonych w gminie Kłaj mogą wnioskować o pomoc finansową na unieszkodliwianie odpadów – na
zasadach określonych w Uchwale. We wniosku należy
podać: rodzaj odpadów, ilość odpadów i miejsce ich
zmagazynowania.
5) Usunięcie odpadów azbestowych z obiektu budowlanego i ich zmagazynowanie jest zadaniem właściciela
nieruchomości. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących usuwania odpadów azbestowych.
6) Odpady odbierane będą z miejsca ich zmagazynowania. Odpady muszą być zmagazynowane w miejscu

do którego jest możliwość dojazdu samochodem ciężarowym.
7) Decyzję o dofinansowaniu pokrycia kosztów wywozu
odpadów z konkretnej nieruchomości podejmie Wójt
Gminy Kłaj, biorąc pod uwagę kolejność wniosków,
faktyczne przygotowanie odpadów do odbioru oraz
posiadane środki finansowe.
8) Sprawy nieuregulowane w niniejszej Uchwale rozstrzygał będzie Wójt Gminy Kłaj.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Prochwicz
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UCHWAŁA NR 420/LIX/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001roku,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96,
poz. 873 z późn. zm), Rada Miejska w Myślenicach
uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsulatcji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji, określający zasady i formy
ich przeprowadzania.
§ 2. Regulamin Konsultacji stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 420/LIX/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Regulamin Konsultacji
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz.873
z późn. zm.), w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
§ 1. W konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego mogą brać udział organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działające na terenie gminy Myślenice.
§ 2. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w jednej
z poniżej podanych form:
1) spotkanie z przedstawicielami organizacji i podmiotów określonych w par. 1,
2) konsultacje pisemne,
3) prezentacji projektów aktów na stronie internetowej
z zaproszeniem do składania pisemnych uwag,
4) powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2. Uprawnionym do wyboru formy przeprowadzenia konsultacji jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
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3.
Niezależnie od wyboru formy konsultacji,
na stronie internetowej Gminy Myślenice publikowana
jest informacja o rozpoczęciu konsultacji oraz terminie
ich zakończenia.
§ 3. Informację o przeprowadzonych konsultacjach
podaje się do wiadomości na stronach internetowych
Gminy Myślenice.
§ 4. 1. Wyniki konsultacji mają dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz Rady Miejskiej w Myślenicach charakter opiniodawczy.
2. Wymóg przeprowadzenia konsultacji uznaje się za
dochowany także w wypadku gdy żaden z uprawnionych
podmiotów nie skorzystał z możliwości wyrażenia swojej
opini w przypadkach określonych w par. 2 pkt. 1) - 3).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR 421/LIX/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 237/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy meterialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zmieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), a także
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ), Rada Miejska
w Myślenicach uchwala, co następuje:

w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2005 roku wprowadza
się zmiany o treści jak w załączniku do Uchwały niniejszej.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Myślenicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. W „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Myślenice” stanowiącym
załącznik do Uchwały nr 237/XXXVII/2005 Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

Załącznik
do Uchwały Nr 421/LIX/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
REGULAMIN udzielania pomocy o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
Miasta i Gminy Myślenice
Regulamin określa tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy w jakich udziela się stypendium szkolne oraz tryb i sposób udzielania zasiłku
szkolnego.
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1) Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Myślenice w celu
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
2) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze
socjalnym są:
a) stypendium szkolne,
b) zasiłek szkolny.
3) Pomoc materialna, o której mowa wyżej udzielana
jest ze środków dotacji celowej otrzymywanej corocznie z budżetu państwa i środków własnych Gminy.
§ 2. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół pudblicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych.
2) słuchaczom publicznych:
a) kolegiów nauczycielskich,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) kolegiów pracowników służb społecznych

do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia;
3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
5) słuhaczom niepublicznych kolegiów nauczycielkich
i kauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
§ 3. Świadzczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez Burmistrza Miasta
i Gminy Myślenice w drodze decyzji administracyjnej.
§ 4.
1) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjanym są przyznawane na wniosek:
a) rodziców, prawnych opiekunów,
b) pełnoletniego ucznia po zasięgnieciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2,
c) dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium
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pracowników służb społecznych lub ośrodka
o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2,
2) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.
§ 5.
1) Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjanym stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
2) Do wniosku niezbędne jest załącznenie:
a) zaświadczeń o wysokości dochodów osób wspólnie
zamieszkujących ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 21 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.),
b) zaświadczenia właściwego organu gminy lub potwierdzenia na wniosku o wielkości gospodarstwa
rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni,
c) innych dokumentów stwierdzających wysokość dochodu w rodzinie.
3) W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla
ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnyh z pomocy społecznej.
DZIAŁ II
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM
SZKOLNEGO
§ 6.
1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
2) Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który
otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3) Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie
z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2) ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 223, poz. 2255 z późn. zm. ), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności
kwoty, o której mowa wyżej.
§ 7.
1) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64, poz. 593
z póżn. zm.)
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2) Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa
w ust. 1, jest ustalana na zasadach określonych
w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o której mowa w pkt 1,
z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium
szkolnego, zasiłku szkolnego) i świadczeń pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym, o których
mowa w art. 90 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia
2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 281, poz. 2781 z 2004 r.).
§ 8.
1) Stypendium szkolne może być przyznane uczniom
w danym roku szkolnym na okres nie dłuższy niż od
września do czerwca, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do
czerwca w danym roku szkolnym.
2) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa
się w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice na dziennik
podawczy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
3) W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego może być złożony po upływie
terminów, o których mowa w ust. 2.
4) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymującego
stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
5) Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych,
kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2,
w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
6) Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
7) Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
DZIAŁ III
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM
SZKOLNEGO
§ 9.
1) Wysokość stypendium szkolnego bez względu na
formę w jakiej jest udzielane wynosi miesięcznie:
a) 120 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. ),
jeżeli średni miesięczny dochód netto na jednego
członka rodziny nie przekracza 200,00 zł.
b) 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) je-
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żeli średni miesięczny dochód netto na jednego
członka rodziny wynosi powyżej 200,00 zł. do kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64
poz. 593 z późn. zm.)
2) Stypendium szkolne realizowane jest miesięcznie lub
jednorazowo w terminach:
a) do dnia 31 grudnia za okres od września do grudnia
danego roku,
b) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca
danego roku.
3) Jeżeli forma stypednium tego wymaga, stypendium
szkolne może być realizowane w okresach innych niz
miesięcznie lub jednorazowo.
4) Uczeń, który uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych, traci prawo do otrzymywania
stypendium szkolnego w danym roku szkolnym.
5) W przypadku gdy środki finansowe przeznaczone na
wypłatę stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 3 okażą się niewystarczające na przyznanie tego świadczenia wszystkim uczniom (słuchaczom), którzy złożyli
wnioski spełniające kryteria określone w § 9 ust. 1,
stypendium szkolne przyznane zostanie wyłącznie
uczniom (słuchaczom) pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach.
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6) Stypendium szkolne przyznane w formie, o której
mowa w ust. 1 pkt b), realizowane jest po przedstawieniu rachunków potwierdzających dokonany zakup
w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub na
rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców
ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego
ucznia, w terminie 21 dni od daty przedłożenia rachunku.
7) Stypendium szkolne przyznane w formie, o której
mowa ust. 2, realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków, po przedstawieniu dokumentów
potwierdzających ich powstanie w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów
prawnych) lub pełnoletniego ucznia, w terminie 21 dni
od daty przedłożenia rachunku.
8) Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie urzędu
lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub
pełnoletniego ucznia.
DZIAŁ V
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
§ 11.

DZIAŁ VI
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 10.
1) Stypendium szkolne udzielane jest w fornie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupu podręczników.
2) Ponadto uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych, stypendium szkolne może być udzielone
także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
3) Stypendium szkolne może być także udzielone
w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz
uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w ust. 1, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 2
nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy
kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w ust. 1 i 2, nie jest celowe.
4) Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub
kilku formach jednocześnie.
5) Stypendium szkolne przyznane w formie, o której
mowa w ust. 1 pkt a), realizowane jest przelewem na
rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie
wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na
rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców
ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego
ucznia, w terminie 21 dni od daty przedłożenia rachunku.

1) Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia.
2) Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego, w szczególności spowodowanej:
a) pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową,
b) nagłą ciężką chorobą lub śmiercią członka rodziny.
§ 12.
1) Zasiłek szkolny przyznaje się w formie:
a) świadczenia pieniężnego, na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym,
b) pomocy socjalnej o charakterze edukacyjnym.
§ 13.
1) Zasiłek szkolny przyznaję się raz lub kilka razy w roku.
2) Zasiłek szkolny przyznaje się niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
§ 14.
1) Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6, ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2) Przy przyznaniu i ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice kieruje się
indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego,
uzasadniającego złożenie wniosku.
§ 15.
1) O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
2) Zasiłek szkolny przyznaje się na podstawie wniosku
złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
3) Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno być należycie udokumentowane (np. protokołem lub zaświadczeniem wystawionym
przez odpowiednią instytucję).
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§ 16. Na sfinansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5 % środków finansowych, o których mowa w §1, ust. 3, przeznaczonych na pomoc socjalną dla
uczniów.
§ 17. Zasiłek szkolny przyznawany w formie jak
w § 12 ust. 1 pkt a) i b) realizowany jest po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej
z kasy urzędu lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów
prawnych) lub pełnoletniego ucznia, w terminie 21 dni
od daty ich przedłożenia.
DZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Poz. 3408,3409

2) Przyznane uczniowi (słuchaczowi) świadczenia pomocy materialnej określone w § 10 zostają zawieszone
z dniem wydania przez dyrektora szkoły (kolegium)
decyzji o skreśleniu z listy uczniów (słuchaczy):
a) uczeń (słuchacz) traci prawo do zawieszonych
świadczeń pomocy materialnej z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym przez statut szkoły (regulamin kolegium),
b) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona zawieszone świadczenia zostają wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla uczniów,
c) w okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się
wniosków uczniów (słuchaczy) o przyznanie innych
świadczeń pomocy materialnej .
§ 19. Do opiniowania wniosków o udzielanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz Miasta
i Gminy Myślenice może powołać Komisję Stypendialną.

§ 18.
1) Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaje się
wstecz, za wyjątkiem zmiany rozstrzygnięcia organu
przyznającego świadczenie przez organ odwoławczy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR XL/415/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm./ oraz art. 211,

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

§ 1.
1) WYDATKI
DZIAŁ

ROZDZIAŁ

700
70005

900
90095

926
92601

TREŚĆ
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe
w tym :zakup gruntów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
w tym : budowa sieci wodno-kanalizacyjno-sanitarnej
ul.Zagłoby
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
w tym : obiekty sportowe/" Orlik" Niedżwiedż
i Prandocin/

2) ZWIĘKSZENIE ROZCHODÓW – o kwotę 23.500,00-zł
-Udzielenie pożyczki dla Współnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Polanowicach

ZMNIEJSZENIE
WYDATKÓW
300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00-

ZWIĘKSZENIE
WYDATKÓW
200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00-

-

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00-

3) ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW- o kwotę 23.500,00-zł
-Wolne środki w kwocie 23.500,00-zł
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§ 2. W związku ze zmianami budżetu z § 1 pkt 2
i pkt 3 ulega zmianie załącznik Nr 12 Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r. Nr XXXIV/345/09 Rady
Miejskiej w Słomnikach.

Poz. 3409,3410,3411

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
3409
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UCHWAŁA NR XXXVII/194/10
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie: zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Słopnice.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 07 września
1991r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r., Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)Rada Gminy Słopnice uchwala
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXI/131/05 Rady Gminy Słopnice z dnia 04 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 234,
poz. 1577) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 11 otrzymuje brzmienie:
"1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa
się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słopnicach do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych – do dnia 15 paździer-

nika danego roku szkolnego. 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 1. 3. Wniosek o zasiłek szkolny można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słopnicach
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku."
2. Uchyla się § 19 regulaminu.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi
Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słopnicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR XLIII/329/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XL/225/2005 Rady
Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24.11.2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych wprowadza się
zmiany:
1) w § 2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie
„4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)”.
3411

2) w § 7 dodaje się pkt. 8 o treści:
„8) wykonywanie kontroli zarządczej, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma
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UCHWAŁA NR XLIII/330/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VI/40/2007 Rady
Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27.02.2007r.
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych wprowadza się zmiany:
1) w § 4
pkt.1) otrzymuje brzmienie
„1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 ze zm.) oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy,
pkt. 3) otrzymuje brzmienie
„3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
pkt. 4) otrzymuje brzmienie
„4) Regulaminu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych
nadanego Uchwałą Nr XXXIX/303/2010 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 23.02.2010r.,

2) w § 6 dodaje się ustęp 8 o treści
„8. Komendant wykonuje w jednostce kontrolę zarządczą, która stanowi ogół działań podejmowanych dla
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”.
3) w § 7
ustęp 1 otrzymuje brzmienie
„1. Podstawą gospodarki finansowej Straży jest plan
finansowy dochodów i wydatków”
ustęp 2 otrzymuje brzmienie
„2. Straż jest jednostką budżetową i prowadzi rachunkowość
zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem
zasad określonych w ustawie o finansach publicznych”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma

3412

3413
3413

UCHWAŁA NR XLIII/331/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIX/227/2009 Rady
Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17.03.2009r.
w sprawie nadania Statutu Muzeum Ślusarstwa
im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych wprowadza
się zmiany:

2) w § 7 dodaje się pkt. 8 o treści:
„8) wykonywanie kontroli zarządczej, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma

1) w § 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie
„5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)”.
3413

3414
3414

UCHWAŁA NR XLIII/332/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątnikach Górnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
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§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VI/42/2007 Rady
Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27.02.2007r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zespołowi EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Świątnikach Górnych
wprowadza się zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie
„3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)”.
2) w § 5a dodaje się ust. 4 o treści
„4. Kierownik wykonuje w jednostce kontrolę zarządczą, która stanowi ogół działań podejmowanych dla
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”.

Poz. 3414,3415,3416

3) § 7 otrzymuje brzmienie
„1. Podstawą gospodarki finansowej ZEAS jest
plan finansowy dochodów i wydatków”.
„2. ZEAS jest jednostką budżetową i prowadzi
rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości,
z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma

3414

3415
3415

UCHWAŁA NR XLIII/333/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

mowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy”.

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXVI/277/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.10.2009r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych wprowadza się
zmiany:

„1. Ośrodek jest jednostką budżetową prowadzącą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
o finansach publicznych”.

1) w § 1 ust. 3) otrzymuje brzmienie
„3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)”.

3) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma

2) w § 6 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:
„9. Kierownik Ośrodka wykonuje kontrolę zarządczą w jednostce, która stanowi ogół działań podej3415

3416
3416

UCHWAŁA NR XLIII/334/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych
podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VI/43/2007 Rady
Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27.02.2007r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych wprowadza się zmiany:
1) w § 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie
„2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)”.

2) w § 5 dodaje się ust. 8 o treści
„8. Kierownik wykonuje w jednostce kontrolę zarządczą, która stanowi ogół działań podejmowanych dla
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”.
3) w § 6
„ustęp 1 otrzymuje brzmienie
„1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu
jest roczny plan finansowy obejmujący przychody,
w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności
i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy”

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 459

– 28911 –

ustęp 2. otrzymuje brzmienie
„2. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym i prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami
o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych”.

Poz. 3416,3417,3418

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma

3416

3417
3417

UCHWAŁA NR XLIII/335/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.)

2. ustawy z dnia 26 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001r. Nr 13 poz. 123 ze zm.),

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/62/2003 Rady
Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25.09.2003r.
w sprawie nadania Statutu Bibliotece Miejskiej
w Świątnikach Górnych wprowadza się zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie
„§ 1. Biblioteka Miejska w Świątnikach Górnych
zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją
kultury działająca na podstawie:
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.),

4. niniejszego Statutu
2) w § 6 w ust. 3 dodaje się literę d) o treści:
„d) wykonywanie kontroli zarządczej, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma

3417

3418
3418

UCHWAŁA NR XLIII/341/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy
Świątniki Górne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm./ i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm./,
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych
z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat określonych w niniejszej uchwale.
§ 2. Opłaty określone niniejszą uchwałą stosuje się
w wypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku zawarcia umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania
zbiorników bezodpływowych.

§ 3. 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za
odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy
Świątniki Górne:
a)
z częstotliwością: 1 x w miesiącu 2 x w miesiącu
1) pojemnik 110 l 12,06 zł 10,75 zł
2) pojemnik 120 l 14,70 zł 12,83 zł
3) pojemnik 190 l 22,24 zł 19,55 zł
4) pojemnik 240 l 25,47 zł 22,70 zł
b) pojemnik1100 l67,30 zł
2. Ustala się górne stawki opłat za odbiór nieczystości ciekłych:
1) beczka o pojemności do 2 m380,00 zł
1) beczka o pojemności do 6 m3130,00 zł
3. Ustalone górne stawki opłat, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie zawierają podatku VAT.
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Poz. 3418,3419

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.

bezodpływowych z nieruchomości na terenie gminy
Świątniki Górne.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/216/2009 Rady
Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14.01.2009r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma

3418

3419
3419

UCHWAŁA NR XLIII/343/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadający Gminie Świątniki Górne lub udzielania innych ulg w ich spłacie oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1-3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania
na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
Świątniki Górne, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych,
a także jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Wartość należności pieniężnej – oznacza to należność
główną wraz z odsetkami za zwłokę, kary umowne
i koszty postępowania
2) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to
a) w odniesieniu do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i osób fizycznych
będących przedsiębiorcami, opodatkowanych na
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym, udokumentowany stan
faktyczny, z którego wynika, że średni miesięczny
łączny dochód za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku o ulgę lub umorzenie należności
nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 65 poz. 593 ze zm.),
b) w stosunku do osoby prawnej i osób fizycznych
będących
przedsiębiorcami
niewymienionymi
w pkt. „a” i w stosunku do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika,
że wystąpiła u dłużnika strata z tytułu prowadzonej
działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym lub deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku,
3) dochodzie w odniesieniu do osób fizycznych , oznacza przychód pomniejszony o podatek dochodowy,
składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz

obciążenia alimentacyjne świadczone na rzecz innych
osób,
4) Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy
Świątniki Górne,
5) Urzędzie – oznacza to Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne,
6) Radzie Miejskiej – oznacza to – Radę Miejską
w Świątnikach Górnych,
7) Gminie – oznacza to Gminę Świątniki Górne,
8) wierzytelności nieściągalnej – oznacza to jedną
z następujących okoliczności:
a) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił tylko ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów,
b) dłużnik osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować
należności, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
c) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika
lub umorzył postępowanie w związku z brakiem
środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
d) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
e) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej niż koszty dochodzenia należności pieniężnej,
f) egzekucja okazała się bezskuteczna,
g) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców.
§ 3. 1. Burmistrz jest uprawniony do umarzania
i stosowania ulg w spłacie wierzytelności jeżeli wartość
należności pieniężnej nie przekracza kwoty 6000,00zł.
2. Rada Miejska, w formie uchwały, jest uprawniona do umarzania i stosowania ulg w spłacie wierzytelności jeżeli wartość należności pieniężnej przekracza
kwotę 6000,00 zł.
§ 4. Wierzytelności mogą być umarzane w całości
lub w części w przypadku, gdy:
1) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.1,
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2) wierzytelność jest nieściągalna,
3) dłużnik jest organizacją społeczną prowadzącą działalność społecznie użyteczną i wykaże, że uregulowane zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub
zaprzestanie działalności statutowej lub, że niemożność jest wynikiem czynników od niej niezależnych.
§ 5. Umarzanie należności pieniężnej, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników.
§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, nieprowadzącej działalności społecznie
użytecznej, może nastąpić tylko w stosunku do odsetek.
2. Umorzenie wierzytelności w przypadku jej nieściągalności następuje z urzędu.
3. Umorzenie wierzytelności może nastąpić po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, co do
przesłanek umorzenia.
4. Umarzając część wierzytelności określa się
termin zapłaty pozostałej części wierzytelności.
§ 7. 1. Na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi, losowymi lub gospodarczymi oraz sytuacją materialną można
jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części
wierzytelności na okres nieprzekraczający 24 miesięcy
lub rozłożyć płatność wierzytelności na raty na okres nie
dłuższy niż 36 miesięcy.
2. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się
odsetek za opóźnienie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty.
3.
Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości należności, której termin płatności
odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi
w pełnej wysokości do dnia dokonania wypłaty.
W sytuacji jak opisana w zdaniu poprzednim, wyłącza
się zastosowanie §7 pkt. 2 niniejszej uchwały.
4. Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku o ulgę rozkładane są na taką samą ilość rat jak wierzytelność główna i płatne są w tych samych terminach.
5. Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie
ulg, o których mowa w ust. 1 następuje:
1) w drodze decyzji Burmistrza lub uchwały Rady Miejskiej (zgodnie z §3) – w odniesieniu do wierzytelności
wynikających ze stosunków cywilno-prawnych,
2) w drodze jednostronnego oświadczenia woli składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych – w odniesieniu do umarzania wierzytelności
o charakterze administracyjnym jak i wynikających ze
stosunków cywilnoprawnych w, w sytuacjach przewidzianych w §4 pkt.2.
§ 8. Odsetek za opóźnienie spłaty wierzytelności
rozłożonej na raty lub odroczonej w terminie nie nalicza
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się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby dwukrotności
wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę
Polską” ze polecenie przesyłki listowej.
§ 9. W przypadku umorzenia części wierzytelności
lub rozłożenia na spłaty wierzytelności na raty, gdy
dłużnik nie płaci w określonym terminie pozostałej części wierzytelności lub kolejnej raty decyzja o umorzeniu
lub rozłożeniu na raty wierzytelności wygasa.
§ 10. Urząd Miasta i Gminy prowadzi ewidencję
/rejestr/ decyzji, porozumień i oświadczeń woli zawierający:
a) numer porządkowy,
b) datę wydania decyzji, zawarcia porozumienia, wydania oświadczenia,
c) tytuł wierzytelności,
d) kwota wierzytelności,
e) określenie dłużnika,
f) rodzaj ulgi jej wysokość, okres ulgi, przyczynę umorzenia
§ 11. Umarzanie, odraczanie terminu płatności lub
rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych,
o których mowa w niniejszej uchwale na rzecz prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich
formę organizacyjno – prawną, oraz sposób finansowania, następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności
udzielania pomocy publicznej określonymi w stosownych przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie
zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi.
§ 12. 1. Burmistrz raz w roku w terminie do dnia
31 maja składa Radzie Miejskiej informację o wysokości
należności pieniężnych umorzonych i ilości zastosowanych ulg oraz wysokość kwot objętych ulgami.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje
okres poprzedniego roku budżetowego.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XLVII/280/2006 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28.09.2006 roku.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma
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UCHWAŁA NR NR XLI/246/2010
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 roku
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95); Rada Gminy Tymbark
uchwala, co następuje:
§ 1. § 1 W uchwale Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy
Tymbark z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji
oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Tymbark przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się następujące zmiany: 1. Dotychczasowa treść § 9 otrzymuje
nowe brzmienie: „§ 9 1. Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z § 1: 1) Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę lub niepubliczne przedszkole, przedstawiony organowi dotującemu nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2) Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać: a) datę i numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola lub szkoły publicznej, udzielonego w trybie art. 58
ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły – datę
i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Tymbark, zgodnie z art. 82 ust. 2
ustawy o systemie oświaty i dodatkowo w przypadku
szkół z § 1 pkt 4 – datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej b) datę rozpoczęcia działalności
przez publiczne przedszkole lub publiczną szkołę
c) określenie planowanej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do placówki, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem w przypadku przedszkoli – ilości uczniów niepełnosprawnych oraz ilości uczniów nie będących
mieszkańcami Gminy Tymbark; ilość uczniów niepełnosprawnych należy wykazywać również w szkołach, których typu i rodzaju nie prowadzi Gmina Tymbark

d) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja 3) Dotacja
wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach,
przekazywanych do dnia 15 – go każdego miesiąca.
4) Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do
dnia 5 – tego każdego miesiąca, podmiot dotowany
będzie przedkładał Urzędowi Gminy Tymbark informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności
uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik Nr 1. 5) Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu
i uczniów przeliczeniowych, korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 4. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest
informacja. 6) Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla przedszkola lub szkoły podlega rozliczeniu
poprzez przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę
lub przedszkole informacji: a) o faktycznej ilości uczniów
w każdym miesiącu roku kalendarzowego b) o kosztach,
poniesionych w roku kalendarzowym za środków przekazanej dotacji, składanych do dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego – według wzoru na druku stanowiącym załącznik Nr 2. 7) Ostatecznego rozliczenia
udzielonych dotacji za okres roczny, Urząd Gminy Tymbark /ZEAS/ dokonuje w oparciu o dane z informacji
z pkt 4 i 7 w terminie do 15 lutego roku następnego.
8) W ramach rozliczenia z pkt 7, w terminie do dnia
28 lutego, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się
wyrównanie dotacji należnej za rok poprzedni.” 2. Dotychczasowa treść § 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 13 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia.”
§ 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tymbark.
§ 3. § 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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UCHWAŁA NR LVIII/928/2010
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19
pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXII/250/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca
2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której po-
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biera się opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2008 r. Nr 291, poz. 1908)
RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/431/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej, określenia
zwolnienia od opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, zmienianej
Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXXIX/555/2009
z dnia 28 maja 2009 r. , Uchwałą Rady Miasta Zakopane
Nr XLIII/636/2009 z dnia 25 września 2009 r., Uchwałą
Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/716/2009 z dnia
10 grudnia 2009 r. , Uchwałą Rady Miasta Zakopane

Poz. 3421

Nr L/785/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. oraz Uchwałą
Rady Miasta Zakopane Nr LV/876/2010 z dnia
27.05.2010 r. załącznik otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki

Załącznik
do Uchwały Nr LVIII/928/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 lipca 2010 r.
Wykaz inkasentów opłaty miejscowej
1. Izbę Rzemieślniczą Mazowsza Kurpi i Podlasia 00-801 Warszawa Chmielna 98 dotyczy: Ośrodka Wypoczynkowego w Zakopanem ul. Goszczyńskiego 49
NIP 527-020-63-69
2. Biuro Turystyczne Tatry
Chramcówki 35 Zakopane
NIP 736-10-01-562
3. Kolejowe PrzedsiębiorstwoTurystyczno-Wypoczynkowe Natura-Tour sp.zoo
80-958 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4 dotyczy: DW Kolejarz w Zakopanem-Kościuszki 23 NIP 583-265-03-89
4. Wynajem pokoi Adrian Giewont
Zakopane Pocztowców 1
NIP 736 123 05 12
5. Fundusz Wczasów Pracowniczych sp zoo w Warszawie dotyczy: Dw Bristol
Zakopane Bulwary Słowackiego 9
NIP 525-19-28-26
6. Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego „ Pod Berłami”
w Zakopanem Grunwaldzka 9
NIP 736-14-51-762
7. Solmet spółka jawna 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 53 dotyczy Ośrodek Wypoczynkowy „ Maluch
w Zakopanem Krzeptówki 15
NIP 547-02-45-931
8. Narodowy Bank Polski oddział Okręgowy
w Krakowie 30-960 Kraków ul. Basztowa 20dotyczy: Ośrodka Wypoczynkowego Narodowego Banku Polskiego „Bankowiec”
w Zakopanem ul. Bulwary Słowackiego 14
NIP 525-000-81-98
9. ”Promic” Sp. z o.o. Ośrodek Rekolekcyjno –Wypoczynkowy
wZakopanem ul. Cyrhla 37
NIP 521-04-47-023
10. Bank PKOS.A.
ul. Krupówki 19 Zakopane
11. Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej Astoria
w Zakopanem ul. Droga do Białego 12
NIP 525-15-70-944
12.Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Zakopanem ul. Piłsudskiego 65
NIP 736-10-39-808
13.Polskie Tatry S.A. Zespół Pensjonatów „Dolina Białego” PensjonatyTelimena, Pan Tadeusz, Zosia
ul. Jagiellońska 18 Zakopane NIP 736-000-57-18
14.Mostostal-Zabrze Holding S.A. 41-800 Zabrze ul. Wolności 191 dotyczy: ośrodka
w Zakopanem ul. Pod Skocznią 1
NIP 648-00-01-823
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15.Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H.Modrzejewskiej
Zakopane ul. Kasprusie 35a
NIP 736-14-90-271
16.Fundacja Ośrodek Pracy Twórczej i Wypoczynku „COBO” Warszawa 11
ul. Wierzbowa 9/11 dotyczy: DW „Mariówka”
w Zakopanem ul. Broniewskiego 11
NIP 529-19-18-560
17.Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Zakopanem ul. Br. Czecha 1
NIP 736-000-75-80
18.Sabała B. Gut Mostowy, M. Furman Sp. j.
Zakopane Krupówki 11
NIP 736- 10- 43- 425
19. „Warszawianka” Dom Wycieczkowo-Kolonijny Sp.c.
Zakopane ul. Jagiellońska 18
NIP 736-00-11-251
20. Niezależny Zespół Konsultantów Sp. z o.o. DW „Karolówka”
w Zakopanem ul. Chłabówka 1 dzierżawione od PSS Społem Katowice
21. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddział 30-215 Kraków ul. P. Borowego 14 dotyczy Stacji
Hydrologiczno-Meteorologicznej
w Zakopanemul. Sienkiewicz 26c
22. Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań ul. Wieniawskiego 1 dotyczy: DW
w Zakopanem ul. Droga do Rojów 21
NIP 777-00-06-350
23. Tabex S.A.03-044 Warszawa
ul. Płochocińska 33 Pensjonat „Tadeusz”
w Zakopanem ul. Krakowiaków 68/70
NIP 524-030-22-98
24. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zakopane ul. Nowotarska 45
NIP 736- 14- 58-250
25. TELE-FONIKA KABLEHANDEL S.A. 41-902 Bytom ul. Składowa 2 dotyczy: Ośrodka Wypoczynkowego
wZakopanemul. Przewodników Tatrzańskiech 1
NIP626-000-43-86
26. Wersal Sp. z o. o.
Zakopane ul. Tetmajera 16
NIP 736-16-13-414
27. MDK sp z o.o. 30-252 Kraków ul. Kamedulska 70 Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy „WIERCHY”
w Zakopanemul. Goszczyńskiego 7
NIP 679-26-10-905
28. DW BEL-AMI Sp. z o.o.
w Zakopanem ul. Goszczyńskiego 24
NIP 736-14-57-492
29. Tatrzańska Agencja Promocji Rozwoju i Kultury Zakopane ul. Chramcówki 15 dotyczy OW Wanta Zakopane ul. Grunwaldzka 21
NIP 736-164-55-26
30. Poczta Polska Centrum Infrastruktury o/Reg w Krakowie ul. Bronowicka 44 dotyczy Zakopane ul. Krupówki 20
NIP 525- 000-73-13
31. Stowarzyszenie Autorów „Zaiks” Dom Pracy Twórczej „Halama”i „ Orlik”
ul. Piłsudskiego 26 w Zakopanem
NIP 525-15-71-004
32. Orbis S.A. ul. Bracka 16 00-028 Warszawa oddział Hotel „Giewont”
ul. Kościuszki 1 w Zakopanem
NIP 526-025-04-69
33. Orbis S.A. Oddział Hotel „Mercure Kasprowy” w Zakopanem Szymaszkowa
NIP 526-025-04-69
34. Zgromadzenie Księży Misjonarzy Zakopane ul. Piszcory 13
NIP 736 001 27 01
35. Ośrodek Wypoczynkowy Związku Nauczycielstwa Polskiego „ Zenepol” ul.Grunwaldzka 10
w Zakopanem
NIP 526-000-18-84
36. Przedsiębiorstwo ADRIA Sp. zoo
ul. Grunwaldzka 5 Zakopane
NIP 736-00-11-506
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37. Spółdzielcza Korporacja „Spólnota Pracy” SOP ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Ośrodek Wypoczynkowy „ Start”
Zakopane ul. Piłsudskiego 22
NIP 525-000-60-35
38. Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie
31-510 Kraków ul. Rakowicka 27 dotyczy: CHATKA”
w Zakopanem ul. Droga do Olczy 19B
NIP 675-000-63-46
39. Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacjiw Nowym Sączu ul. Węgierska 146A
dot. Zakopaneul. Zaruskiego 5
NIP 526-02-50-995
40. PHP „Profer” sp. zoo w Krakowie Hotel HELIOS
Słoneczna 2a Zakopane
NIP 676-007-63-31
41. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. zoo w Warszawie dotyczy: DW „Manru”
ul. Grunwaldzka 25 Zakopane
NIP 525-19-28-268
42. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. zoo w Warszawie dotyczy: DW „Hyrny”
ul. Piłsudskiego 20 Zakopane
NIP 525-19-28-268
43. PKO Bp S.A. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Daglezja”
ul. Piłsudskiego 14 Zakopane
NIP 525-000-77-38
44. PHU Brutal Sp.j.
Zakopane Skibówki 4a
NIP 736-10-05-293
45. Polskie Tatry S.A. Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Antałówka”
ul. Jagiellońska 18 Zakopane
NIP 736-000-57-18
46. Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej
ul. Ogrodowa 6 Zakopane
NIP 736-12-00-333
47. Pensjonat „Budonis” sp. zoo30-072 Kraków ul. Nawojki 4 dotyczy OW Budonis Zakopanem ul. Pocztowców 15
NIP 677-00-70-175
48. Nadleśnictwo Nowy Targ Kowaniec 70
34-401 Nowy Targ dotyczy: Ośrodek Wczasowo Szkoleniowy „LEŚNIK”
ul. Jaszczurówka 29 Zakopane
NIP 735-001-37-80
49. Ośrodek Wczasowy MSW „Dafne” ul.Jagiellońska 30 Zakopane
NIP 736-000-78-06
50. Schronisko Górskie PTTK
na Hali Kondratowej
NIP 736-151-84-08
51. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Gospodarstwo Pomocnicze 33-370 Muszyna ul. Kity 14 dotyczy:
Zakopaneul. Gimnazjalna 13B
NIP 734-29-44-848
52. Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Polska S.A. Schronisko Młodzieżowe „ŻAK”
ul. H. Marusarzówny 15 Zakopane
NIP 526-030-43-20
53. Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne
Warszawa ul. Pstrowskiego 10
54. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Wielkopolskich
Zakopaneul. Bulwary Słowackiego 26
NIP 617-162-17-75
55. Pensjonat „Jaworzynka” S.c.
Zakopane ul. Kuźnice 9a
NIP 736-14-07-206
56. PKL sp. z o.o. dot. Kasprowy Wierch
Krupówki 48
NIP 736-15-19-649
57. Dom Zakonny Księży Sercanów
34-500 Zakopane ul. Gimnazjalna 6
NIP 736-10-65-013
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58.Jastrzębska Agencja Turystyczna sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój ul. Lesna 4 dotyczy: Ośrodka Wypoczynkowego „Jastrzębianka”
Zakopane ul. Kościeliska 40
NIP 633-18-38-183
59. TWW Sp. z o.o. „Motylek” 30-091 Kraków ul. Bronowicka 42 dotyczy
Zakopane ul. Makuszyńskiego 14
NIP 679-263-67-15
60. PKP S.A. Oddział -Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie 31-516 Kraków ul. Mogilska
1 dotyczy:
Zakopane ul. Spyrkówka
NIP 525-00-00-251
61. Klub Sportowy SN PTT-1907
Kasprusie 42 Zakopane
NIP 736-11-10-073
62. Tarnowskie Zakłady Osprzętu ElektrycznegoTAREL sp. z o.o.
33-150 Wola Rzędzińska 297a DW „Jadzia” Zakopane ul. Strążyska 22
NIP 993-02-45-278
63. „WO-MA” sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ dotyczy:
Grand Hotel Stamary
Zakopane ul. Kościuszki 19
NIP 735-252-99-67
64. Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa
Sp. z o.o w Brzeszczach ul. Mickiewicza 2 dotyczy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Moszczeniczanka”
w Zakopanem ul. Kościeliska 79d
NIP 646-10-01-377
65. Pensjonat „Anna-Maria” Sp. z o.o.
Małe Żywczańskie 28 Zakopane
NIP 736-000-62-21
66.Samrelaks Mąchocice sp. z o.o.- Mąchocice Kapitulne 178 26-001Masłów dotyczy:
DW Nella Zakopane Małe Żywczańskie 26 NIP 657-24-21-591
67. Związek Rzemiosła Polskiego DW Rzemieślnik
ul. Makuszyńskiego 12 Zakopane
NIP 526-025-13-68
68. Firma Usługowo-Handlowa „Atlas”
ul. Droga na Bystre 5a Zakopane
NIP 736-103-30-36
69. Zespół Pensjonatów „Sośnica” i „Lipowy Dwór” ul. Heleny Modrzejewskiej 7 Zakopane Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
w Gliwicach
NIP 631-00-16-949
70. Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM „ Szarotka”
ul. Nowotarska 45G Zakopane
NIP 521-10-81-156
71. Biuro Turystyczne „Tatry” dotyczy:
DW „Świerk”
ul. Piaseckiego 14a Zakopane dzierżawione
od Instytutu Energii Atomowej Otwock-Świerk
NIP 736-10-01-562
72. OW„Jaskółka” Sp. z o.o.
ul. Piaseckiego 16 Zakopane
NIP 736-000-64-68
73. Okręgowa Rada Adwokacka Aleje Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa
Dotyczy: Chata Adwokata
Zakopane ul. Kościeliska 17 b
NIP 526-10-57-527
74.Fiesta ul. Tatrzańska 109, 93-279 Łódź dotyczy Halny
ul. Sienkiewicz 6a Zakopane
NIP729-25-63-994
75.Nauczycielskie Centrum Wyp- Reh. ZNP Zakopane ul. Ciągówka 11
NIP 526-000-18-84
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76. Tatrzańska Agencjadotyczy:„Jasny Pałac”
ul.Tetmajera 24 Zakopane
NIP 736-16-45-526
77. Zespół Profilaktycznych Domów Zdrowia ul. Makuszyńskiego 9 Zakopane dotyczy: PDZ „Tatrogród”
ul. Tetmajera 31 w Zakopanem NIP 736-10-65-906
78. Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Zakopane” dotyczy: WDW Przyjaźń ul.Tetmajera 27 Zakopane
NIP 736-000-71-08
79. „Wo-Ma” Sp. z o.o ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ dotyczy: Hotel „Skalny” Pardałówka 3B34-500 Zakopane
NIP 735-252-99-67
80. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Centrum Wczasowo-Konferencyjne „Geovita”
ul. Wierchowa 4 Zakopane
NIP 526-27-346-80
81. Schroniska i Hotele PTTK „ Karpaty”
Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 9 dotyczy Dom Turysty
ul. Zaruskiego 5 Zakopane
NIP 734-00-11-495
82. Schronisko PTTK „Kalatówki” Zakopane NIP 736-000-23-58
83. BUT EL- TOURDom Wczasowy „Grań” w Zakopanem ul. Zamoyskiego 23
NIP 629-21-57-236
84. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. zoo w Warszawie dotyczy: DW„Sienkiewiczówka”
Zakopane ul. Zamoyskiego 21
NIP 525-19-28-26
85. Camping „Pod Krokwią”
ul. Żeromskiego Zakopane
NIP 736-000-95-38
86. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” 00-353 Warszawa ul. Cicha 7 dotyczy: Hotel „Gazda”
ul. Zaruskiego 2 Zakopane
NIP 525-000-79-68
87. BEL- AMI dotyczyOśrodekSzkoleniowo Wypoczynkowy„Jurek”
w Zakopanemul. Zamoyskiego 27
NIP 736-14-57-492
88. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Plac Matejki 13 dotyczy: Dom Plenerowy
w Zakopanem ul. Harenda 16
NIP 675-00-07-570
89. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Gospodarstwo Pomocnicze 33-370 Muszyna ul. Kity 14 dotyczy:
Zakopane ul. Kraszewskiego 14
NIP 734-29-44-848
90. Wadowski Sp. j.
Zakopane ul. Spyrkówka 17 b
NIP 736-14-73-769
91. Polskie Tatry S.A. Pensjonat „Biały Potok” ul.Jagiellońska 18 Zakopane
NIP 736-000-57-18
92. Akademia im. Jana Długosza Dział Administracyjno- Gospodarczy
Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa Dom Pracy Twórczej „Kłos”
w Zakopanem ul.Jaszczurówka 26
NIP 573-011-67-75
93.Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych 31-831 Kraków ul. Fatimska 41a dotyczy: Pensjonat
„Boruta” ul.Chałubińskiego 28 w Zakopanem
NIP 675-000-23-02
94.Fundacja „ Pomoc Związkowa” 30- 347 Kraków, J. Brożka 3 lok. 205 dotyczy:
DW „Patrycja” i „Krakowianka”
w Zakopanem ul.Makuszyńskiego 11 i 15
NIP679-28-88-055
95. Willa „Na Fali”pokoje gościnne Zakopane ul. Za Strugiem 38B dzierżawione od „Polskie Radio” S.A.
w Warszawie
NIP 725-142-38-88
96.„ AKKOP” Koperek Sp. j. 30-716 Kraków ul. Przewóz 38dotyczy: DW „Elmontówka”
ul. Makuszyńskiego 19 b i c Zakopane
NIP 679-00-88-534
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97.Elektromontaż Kraków S.A.
31-121 Kraków ul. Czysta 7 dotyczy:
DW „Elf”
Zakopane ul. Zamoyskiego 17b
NIP 676-17-39-526
98.Zakład Obsługi MSW i A 02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2a dotyczy:Ośrodka Wypoczynkowego „Pod
Kozińcem”
Zakopane ul. Broniewskiego 10
NIP 521-28-59-416
99. Ośrodek Wczasowy "WODNIK" Kubicka Stanisława, 34-500 Zakopane, Za Strugiem 5a
NIP 736-120-83-75
100. Cech Rzemiosł Różnych Dom Rzemiosła
Zakopane ul. Gimnazjalna 1
NIP 736-000-68-18
101. ORKANUS Sp. z o.o ul. Drzeworytników Warszawa dotyczy „Dom pod Gubałówką”
Zakopane Walowa Góra 11 d
NIP 527-251-23-37
102.PTTK Schronisko „MUROWANIEC”
na Hali Gąsienicowej Zakopane
NIP 736-163-17-25
103. Bracia Kukiz Warszawa ul. Mokotowska 71/5 dotyczy „Stara Polana”
ul. Nowotarska 59 Zakopane
NIP792-104-58-40
104. Hutnicze Prz.-Rem. „ RemontSp. z o.o. ul. Roździnskiego 11 41-308 Dąbrowa Górnicza dotyczy „ Ośrodek nad Potokiem”
Zakopane Strążyska 31 b
NIP 629-001-28-41
105. DW„WISŁA” Zakopane
ul. Jagiellońska 35
NIP 736-103-47-68
106. Dom Wypoczynkowy „Chałubiński” Zakopane ul. Chramcówki 15
NIP 736-000-19-62
107. PKL-PKP sp z o.o. Krupówki 48
Dotyczy pokoi Kuźnice 12 Zakopane
NIP 736-15-19-649
108. PKL-PKP sp z o.o. Krupówki 48
Dotyczy pokoi Krupówki 48 Zakopane
109. PKL-PKP sp z o.o. Krupówki 48
Dotyczy pokoi Bachledy 7 Zakopane
110. PHW Sp z o.o Zakopane
ul. Chramcówki 30
NIP 736-000-64-97
111. Dom Rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka”
Zakopane ul. Przewodników Tatrzańskich 2
NIP 736-10-64-976
112. ZETWU INWEST HOTELE MARILOR sp. zoo ul. Kopaliny 50 32-720 Nowy Wiśnicz dotyczy: Villa „Marilor”
Zakopane ul. Kościuszki 18
NIP 676-21-67-463
113. ENION S.A. z siedzibą w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków ul. Dajwór 27 30-960 Kraków dotyczy:
Ośrodka Wczasowego
w Zakopanem ul. Kuźnice 14
NIP 675-000-12-25
114. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska26-600 Radom ul. Zubrzyckiego 6 dotyczy: Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
w Zakopanemul. Zamoyskiego 40a
NIP 796-11-89-717
115. Sąd Rejonowy Zakopane
ul. Gimnazjalna 13
NIP 736-12-77-962
116. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
31-007 Kraków ul. Gołębia 24 dotyczy: Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Łada” i „Lońka”
Zakopane ul. Szymanowskiego 3 i Żeromskiego 28a
NIP 675-000-22-36
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117. ENION S.A. z siedzibą w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków ul. Dajwór 27 30-960 Kraków dotyczy:
Ośrodka Wypoczynkowego
w Zakopanemul. Jaszczurówka 27
118. Telekomunikacja Polska S.A. Usługi dla Nadawców TP „EMITEL”Wadowicka 8W 30-415 Kraków dotyczy: Zakopane Radiowo Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego Gubałówka 223
NIP 679-27-01-967
119. MOTA- ENGIL S.A. 31-589 Warszawa ul. Sołtysowska dotyczy
Zakopaneul. Balzera
120. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
30-731 Kraków ul. Grochowa 21 Filia
w Zakopanem ul. Krzeptówki 2
NIP 677-15-42-340
121. „Foluszowy Potok” sp. zoo
Zakopane ul. Zamoyskiego 42
NIP879-01-69-736
122. Góralski Domek DW Słoneczna
Zakopane ul. Karłowicza 4
NIP 657-182-28-10
123. Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Zakopanem ul. Ciągłówka 11
NIP 526-000-18-84
124. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział Regionalny w Nowym Sączu przy ul. Młyńskiej
8 dotyczy KRUS
w Zakopanem Jagiellońska 7
NIP 734-26-65-953
125. KABE Katarzyna Barańska osiedle Przemysława 3b/10 Poznań dotycz OW GONG Zakopane ul. Piłsudskiego 8 c
NIP 782-210-92-29
126. Przedsiębiorstwo „Angela” Zakopane
ul. Krupówki 26 dotyczy „Zajazd Kuźnice” Zakopane ul. Kuźnice 9
NIP 736-000-38-08
127. Pensjonat „Czarny Potok”
Tetmajera 20 Zakopane
NIP 736-10-48-807
128.Tatra Club 2000
Hotel “Belvedere” Sp. z o.o
Zakopane Droga do Białego 3
NIP 736-14-93-128
129. ENION S.A. z siedzibą w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków ul. Dajwór 27 30-960 Kraków dotyczy:
Zakopane ul. Małaszyńskiego
NIP 675-000-12-25
130. REST Hotel „Litwor” Sp. z o.o.
Zakopane Krupówki 40
NIP 736-10-04-394
131. ACUS Sp. j. ul. Swarzewska 57/ 1,
01- 821 Warszawa dotyczy
Apartamenty pod Baranami
Zakopane ul. Tetmajera
132. PHU „ŻYLUK” sp. c. Maria,Adam,Arkadiusz Żyluk Unieście
ul. Księżycowa 3 76-032 Mielno dotyczy: Willa „Roztoka”
Zakopane ul. Tetmajera 26
NIP 669-10-06-800
133.Klasztor Ojców Bernardynów ul. Bulwary Słowackiego 33 34-500 Zakopane
NIP 736-14-77-313
134.„Koral” spółka jawna
Nowotarska 10d 34-500 Zakopane
NIP 736-000-62-09
135.JMB Sp. zo. o 90- 159 Łódź
ul. Małachowskiego Filia: Villa Harenda Zakopane ul. Harenda 51
NIP 725-148-64-52
136. Com Development Sp. z o.o Warszawa
ul. Ordynacka 11/ 4 dotyczy Apartamentów Zakopane ul. Krupówki 26
NIP 526-03-11-219
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137. RUCH S.A. w W-wie o/ Kraków
Al. Pokoju 5, 31- 548 Kraków dotyczy Zakopane ul. Nowotarska 37
NIP526- 02-50- 475
138. Konwent Bonifratrów
Zakopane ul. Krzeptówki 64
NIP 736-14-45-365
139. „ Budonis” Sp. z o.o.
Zakopane Antałówka 8
NIP 677-00-70-175
140. Zakład Dział. Soch. Małopol. Urzędu Wojewódz. 31- 156 Kraków ul. Basztowa 22
Dotyczy OSW” Tadeusz”
Oberconiówka 10 Zakopane
NIP 675-000-48-96
141. Dom Rekolekcyjny Św. Siostry Faustyny Zakopane ul. Krzeptówki 172
NIP 736-165-13-72
142. IMPOL Sp. j. Kraków ul. Conrada 51
Dotyczy Willa Olga
Zakopane ul. Zamoyskiego 28
NIP 676-003-08-72
143. Nosalowi Dwór Sp. j. Gaczorek, Grabowska
Zakopane ul. Balzera 21 d
NIP 736-14-76-207
144. Przeds. Handlowe „ Majcher” S.A.
Villa Vita
ul. Krupówki 2 Zakopane
NIP 736-000-64-51
145. Maraś. S.C. J.M. Koźmińscy Kraków Rynek Dębnicki 2
dotyczy Wlla Kosówka
Zakopane ul. Bory
146. CONTI Sp. z o.o31-132 Kraków
ul. Garbarska 12 dotyczyWilla Carlton Zakopane ul. Grunwaldzka 11
NIP 675-12-17-660
147. Jedn. Dział. Gospod. Kurii Metropolit. Kraków ul. Franciszkańska 3 dotycz
ul. Gładkie 3a Zakopane
Willa Słoneczna
NIP 676- 10-12-646
148. V.I.P. sp. z o.o.
31-035 Kraków, ul. Starowiślna 66/6
Willa „Nałęcz”
NIP 676-231-47-86
149. Filia Kominiarski Wierch
34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 33a
Rent M. K. Słodkiewicz sp. j.
90-646 Łódź, ul. 6-go Sierpnia 80
NIP 727-26-70-008.
150. Aparthotel Bellamonte 34-500 Zakopane, ul. Kaszelewskiego 7 NIP 734-179-83-33
151. Dom Pracy Twórczej „Notówka”
sp. z o.o.34-500 Zakopane, ul. Chałubińskiego 40
dot. Hotel „Crocus” 34-500 Zakopane
ul. Chałubińskiego 40
NIP: 736-000-59-19
152. Consulting Team s.c. Roman Romanowskim, Michał Mikołajewski 31-036 Kraków, ul. Przemyska 2/10
dot. Hotel „Murowanica”ul. Przewodników Tatrzańskich 6 NIP: 676-21-19-717
153. PANORANA NG1
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 35
Dot. Ośrodek Wypoczynkowy PANORAMA
34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 6
NIP: 118-181-46-51
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154. „ADAGIO”
Przemysław Czechowski
ul.Jachtowa 4, Chłopy
76-034 Sarbinowo
NIP: 499-054-07-36
Dot. Pensjonat „RENESANS”
ul. Chałubińskiego 26
34-500 Zakopane
155.„ARNIKA” – Wynajem Pokoi
Joanna Sabuda, Józef Różański s.c.
ul. Do Tadziaków 7
34-500 Zakopane
NIP: 736-167-82-47
Dot. 34-500 Zakopane, Do Tadziaków 5
34-500 Zakopane, Do Tadziaków 7
34-500 Zakopane, Sabały 8
156. Hylar Hyla Grzegorz
34-120 Inwałd ul. Wiejska 219
Dot. „KAROLÓWKA”
34-500 Zakopane ul. Chłabówka 1
NIP 551-000-17-51
157. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo
34-505 Zakopane
Ul. Skibówki 4a
NIP 736-16-62-358
158. Zespół Edukacji „Wiedza” Spółka z o.o.
87-800 Włocławek
Ul. Słowackiego 2A/7 NIP: 888-00-13-222
159. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Zakopanem, NIP 734-00-27-119 dot. Placówka Straży Granicznej
w Zakopanem Al. Przewodników Tatrzańskich 3 , 34-500 Zakopane
160. Anna i Grzegorz Gąsienica Daniel 34-500 Zakopane, ul. Krzeptówki 164 a NIP 736-141-54-24 dot. 34-500
Zakopane, Krzeptówki Potok 3
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki

4021
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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