DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 464

Kraków, dnia 10 września 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU:
3464

–

Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
w załączniku do Uchwały Nr XVII/92/2000 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia
6 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia nagród naukowych Rady Powiatu
Wadowickiego dla uczniów szkół średnich

29162

UCHWAŁY RAD GMIN:
3465

3466

3467

3468

3469

3470
3471
3472

3473

3474

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

Rady Gminy Czorsztyn z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia
2010 r.

29162

Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr. XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia
2010 r.

29168

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany załącznika
stanowiącego integralną część uchwały Nr V/32/94 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 20 października 1994 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi
Bobrek.

29174

Rady Miasta Chełmek z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek

29174

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XLV/346/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczącej zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Samodzielneg Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

29177

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych

29177

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
NR XLVI/324/2010 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 maja 2010 r.

29179

Rady Miasta Oświęcim z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału miasta
Oświęcim na 4 okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Oświęcim, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

29180

Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010 r. zmiany uchwały budżetowej
na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia
2009 roku

29182

Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV/192/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 r., w sprawie trybu
udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
nr 571, poz. 3784 ze zm.).

29189
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Poz. 3464,3465

Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVII/333/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie
obniżeń tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Zabierzów.

29201

Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody.

29202

Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia
18 grudnia 2009 roku.

29202

3464
3464

UCHWAŁA NR XXXVII/280/10
RADY POWIATU WADOWICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/92/2000 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 6 kwietnia 2000
r. w sprawie ustanowienia nagród naukowych Rady Powiatu Wadowickiego dla uczniów szkół średnich
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.:Dz.U.z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558,
nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 200 poz.1688,
Nr 213, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz1458,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28,
poz. 146) Rada Powiatu Wadowickiego uchwala,
co następuje:

nionej Uchwałą Nr XXXII/225/09 z dnia 9 listopada
2009 r. dodaje się pkt 3b, o następującym brzmieniu:
Zgłoszenia w roku 2010 należy złożyć w terminie
do dnia 30 lipca.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wadowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. W pkt. I załącznika do Uchwały Nr XVII/92/2000
Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 6 kwietnia 2000 r.
w sprawie ustanowienia nagród naukowych Rady Powiatu Wadowickiego dla uczniów szkół średnich, zmie-

Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego
Zbigniew Mieszczak

3464

3465
3465

UCHWAŁA NR XXXIX/271/2010
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm) art.211, art.212,
art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157,
poz.1240) Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
uchwala co następuje:iejsza się dochody budżetu
o kwotę 99 720 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu
99 720 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

o kwotę

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 300 zł,
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 199 020 zł,
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 289 879 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144 300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.1

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 145 579 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.2.
§ 3. W skutek zmian określonych w § 2 zwiększa się
planowany deficyt budżetu gminy Czorsztyn na 2010 rok
o kwotę 389 599 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 51 000 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 338 599 zł.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu 23 726 414 ,68 zł w tym:
a) bieżące w kwocie 18 462 651,68 zł
b) majątkowe w kwocie 5 263 763 zł
2) Wydatki budżetu 25 072 515,68 zł w tym:
a) bieżące w kwocie 17 037 141 ,68 zł
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b) majątkowe w kwocie 8 035 374 zł
1. Wydatki budżetu obejmują:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 019 601 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 3 908 832,68 zł,
c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 090 790 zł,
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 223 010 zł,
e) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej z budzetu Unii Europejskiej 420 635 zł,
f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czorsztyn przypadające do
spłaty w 2010 r. w łącznej kwocie 24 273 zł,
g) wydatki na obsługę długu publicznego 350 000 zł,
h) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
8 035 374 zł z czego na wydatki inwestycyjne na
programy finansowane z pomocy zagranicznej
w łącznej kwocie 1 409 930 zł.

Poz. 3465

3) Deficyt 1 346 101 zł.
4) Przychody 2 489 599 zł.
5) Rozchody 1 143 498 zł.
§ 5. Dokonuje się zmiany wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z EFS, EFRR, EFRROW zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. Dokonuje się zmiany prognozy kwoty długu
publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/271/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 16 lipca 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010
Dział
600

700

754

750

801

Nazwa
Transport i łączność
w tym: dochody majątkowe
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dotacja
rozwojowa ( § 6207)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( § 6330)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody majątkowe
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości ( § 0770)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym: dochody bieżące
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
Administracja publiczna
w tym: dochody bieżące
wpływy z różnych opłat( § 0690)
otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące
dochody z najmu i dzierżawy, składników majatkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)
otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Razem

Zwiększenia
850 000

Zmniejszenia
849 020

-

490 270

850 000

358 750

-

200 000

-

200 000

40 000

-

40 000

-

38 300

-

13 300
25 000
21 000

-

20 000

-

1 000
949 300

1 049 020

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/271/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 16 lipca 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010
Dział
600

Rozdział
60016
60078

700
70005
710
71004
750
75023
754
75412
75404
757
75704

801
80101

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki bieżące
Działalność usługowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
w tym:wydatki bieżace
Administracja publiczna
Urząd gminy
w tym: wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki bieżące
Komendy Wojewódzkie Policji
w tym:wydatki majątkowe
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
w tym:wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
Razem

Zwiększenia
850 000
850 000
850 000
110 000
110 000
110 000
51 000
51 000
51 000
35 000
35 000
35 000
99 000
93 000
93 000
6 000
6 000
-

Zmniejszenia
710 421
710 421
710 421
-

169 000
169 000

24 300
24 300
24 300
1 169 300

169 000
879 421

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XXXIX/271/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 16 lipca 2010 r.

Zmiany planu wydatków bieżących budżetu gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010
Dział
700

Rozdział
70005

710
71004

750
75023

754
75412

757
75704

801
80101

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadan statutowych jednostek
budżetowych
Działalność usługowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadan statutowych jednostek
budżetowych
Administracja publiczna
Urząd Gminy
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadan statutowych jednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadan statutowych jednostek
budżetowych
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
w tym:
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadan statutowych jednostek
budżetowych
Razem

Zwiększenia
110 000
110 000

Zmniejszenia
-

110 000
110 000

-

51 000
51 000

-

51 000
51 000

-

35 000
35 000

-

35 000
35 000

-

93 000
93 000

-

93 000
93 000

-

-

169 000
169 000

-

169 000

24 300
24 300

-

24 300
24 300

-

313 300

169 000

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
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Załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr XXXIX/271/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 16 lipca 2010 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na 2010 rok.
Dział

Rozdział

600
60016

60078

754
75404

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenie

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: inwestycje
Udrożnienie systemu komunikacyjnego w Kluszkowcach
poprzez budowę drogi gminnej ul.Królówka oraz modernizację głównego szlaku komunikacyjnego w obrębie miejscowości Kluszkowce ze środków Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej (program z udziałem środków w ramach
działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), środki
PROW w kwocie 339 000 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: inwestycje
odbudowa dróg gminnych po powodzi
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Wojewódzkie Policji
w tym: inwestycje
zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Krościenku
nDunajcem
Razem

850 000
-

710 421
710 421

-

558 750

-

151 671

850 000

-

850 000
6 000
6 000

-

6 000

-

856 000

710 421

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/271/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 16 lipca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2010 r.
Program- jego cel i zadania

(PROW w ramach działania "Odnowa
i rozwój wsi" Odnowa centrum wsi
Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej.Celem operacji jest
poprawa warunków życia mieszkańców
miejscowości Czorsztyn oraz podniesienie jej turystycznej atrakcyjności
oraz promocja obszarów wiejskich

Okres
Jednostka
organizacyjna realizacji
realizująca
programu
program
Urząd Gminy 01.01.2010 r.
28.02.2011 r.

Łączne
Środki Środki
nakłady
budżetu EFRR, EFS,
finansowe gminy EFRROW
666 028

Wysokość
wydatków
w 2011

327 429 planowano 338 599
490 270
zmniejszenie
o kwotę
151 671

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/271/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 16 lipca 2010 r.

Prognoza kwoty długu publicznego
Rok
1
I. Dochody ogółem w tym:

2009
2
18 398 242

2010
2011
2012
2013
2014
3
4
5
6
7
23 726 415 23 641 118 23 375 562 23 430 066 23 463 997

1.1 podatki i oplaty lokalne
1.2 udziały w podatkach państwowych
1.3 dochody z mienia
1.4 subwencje
1.5 dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
i własnych
1.6 pozostałe dochody

2 907 400
1 668 779
277 500
9 247 463
3 822 942

2 715 000
1 612 393
442 400
9 842 592
6 628 853

2 720 430
1 615 618

2 725 871
1 618 849

2 731 323
1 622 087

2 736 785
1 625 331

9 873 854
6 642 111

9 893 602
6 655 395

9 913 389
6 668 706

9 933 216
6 682 043

474 158

2 485 177

2 789 105

2 481 845

2 494 561

2 486 622

II.Przychody budżetu
wolne środki
2.1 Pożyczki krajowe
2.2 Kredyty bankowe
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4 Wolne środki
2.5 Przychody z emisji obligacji
2.6 Kredyt na prefinansowanie
Ogółem pozycja I i II

500 000

2 489 599

0

0

0

0

500 000

2 100 000

18 898 242

338 599
26 216 014 23 641 118 23 375 562 23 430 066 23 463 997

III.Wydatki ogółem w tym:

17 754 835

25 072 516 21 921 155 22 032 518 22 037 022 22 072 806

3.1 Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi pożyczek, kredytów, obligacji
oraz poręczenia
w tym: koszty obsługi poręczenia
3.2 Wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne

15 286 835
499 418

17 043 142 17 622 989 18 051 478 18 083 958 18 157 719
374 273
800 000
780 000
760 000
600 000

2 468 000
2 468 000

24 273
8 029 374
8 029 374

241 600
4 298 166
4 298 166

235 868
3 981 040
3 981 040

283 115
3 953 064
3 953 064

276 154
3 915 087
3 915 087

IV. Rozchody budżetu

1 143 407

1 143 498

1 719 963

1 343 044

1 393 044

1 391 191

4.1 spłata kredytów
4.2 spłata pożyczek
4.3 Wykup papierów wartościowych
4.4 spłata kredytu na prefinansowanie
Ogółem pozycja III i IV

1 094 003
49 404

1 094 134
49 364

832 000
11 044
500 000

832 000
11 044
550 000

832 000
9 191
550 000

18 898 242

832 000
49 364
500 000
338 599
26 216 014 23 641 118

V. Rozchody + koszty obsługi

1 642 825

1 517 771

2 519 963

2 123 044

2 153 044

1 991 191

VI. Zadłużenie na 31.12.

7 886 141

9 232 242

7 512 279

6 169 235

4 776 191

3 385 000

6.1 raty kredytów
6.2 raty pożyczek
6.3 inne rodzaje zadłużenia (obligacje)
VII. Wskaźnik zadłużenia
6.1 Wskaźnik %zadłużenia art.169 ustawy o FP (15%)
6.2 Wskaźnik % zadłużenia art.170 oFP (60%)

3 856 134
130 007
3 900 000

4 862 000
80 643
3 900 000

4 030 000
31 279
3 400 000

3 198 000
20 235
2 900 000

2 366 000
9 191
2 350 000

1 534 000

8,93%
42,86%

6,40%
38,91%

10,66%
31,78%

9,08%
26,39%

9,19%
20,38%

8,49%
14,43%

51 000

23 375 562 23 430 066 23 463 997

1 800 000
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Rok
1
I. Dochody ogółem w tym:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11
12
13
23 507 844 23 551 776 23 534 472 23 524 326 23 568 297 23 614 357

1.1 podatki i oplaty lokalne
1.2 udziały w podatkach państwowych
1.3 dochody z mienia
1.4 subwencje
1.5 dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
i własnych
1.6 pozostałe dochody

2 742 259
1 628 582

2 747 743
1 631 839

2 753 239
1 625 331

2 758 745
1 628 582

2 764 263
1 631 839

2 769 791
1 635 102

9 953 082
6 695 407

9 972 988
6 708 798

9 933 216
6 722 216

9 953 082
6 695 407

9 972 988
6 708 798

9 992 934
6 722 216

2 488 514

2 490 408

2 500 470

2 488 510

2 490 409

2 494 314

II.Przychody budżetu
wolne środki
2.1 Pożyczki krajowe
2.2 Kredyty bankowe
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4 Wolne środki
2.5 Przychody z emisji obligacji
2.6 Kredyt na prefinansowanie
Ogółem pozycja I i II

0

0

0

0

0

0

III.Wydatki ogółem w tym:

22 075 844 22 639 776 22 622 472 23 446 326 23 568 297 23 614 357

3.1 Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi pożyczek, kredytów, obligacji
oraz poręczenia
w tym: koszty obsługi poręczenia
3.2 Wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne

18 148 726 18 690 622 18 660 480 19 238 042 19 357 977 19 401 995
650 000
640 000
600 000
580 000
550 000
500 000
322 172
3 927 118
3 927 118

311 291
3 949 154
3 949 154

355 436
3 961 992
3 961 992

454 020
4 208 284
4 208 284

IV. Rozchody budżetu

1 432 000

912 000

912 000

78 000

4.1 spłata kredytów
4.2 spłata pożyczek
4.3 Wykup papierów wartościowych
4.4 spłata kredytu na prefinansowanie
Ogółem pozycja III i IV

832 000

312 000

312 000

78 000

600 000

600 000

600 000

23 507 844 23 551 776 23 534 472 23 524 326 23 568 297 23 614 357

V. Rozchody + koszty obsługi

2 082 000

1 552 000

1 512 000

658 000

550 000

500 000

VI. Zadłużenie na 31.12.

1 953 000

1 041 000

129 000

51 000

51 000

51 000

6.1 raty kredytów
6.2 raty pożyczek
6.3 inne rodzaje zadłużenia (obligacje)
VII. Wskaźnik zadłużenia
6.1 Wskaźnik %zadłużenia art.169 ustawy o FP (15%)
6.2 Wskaźnik % zadłużenia art.170 oFP (60%)

702 000

390 000

78 000

1 200 000

600 000

8,86%
8,31%

6,59%
4,42%

2,80%
0,22%

2,33%
0,22%

2,12%
0,00%

23 507 844 23 551 776 23 534 472 23 524 326 23 568 297 23 614 357

6,42%
0,55%

444 187
4 210 320
4 210 320

464 000
4 212 362
4 212 362

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
3465

3466
3466

UCHWAŁA NR XL/281/2010
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2010 rok Nr. XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm) art.211, art.212,

art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 464

– 29169 –

poz.1240) Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52 030
zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52 030 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 652 030 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym: a)wydatki bieżące
zwiększa się o kwotę 432 030 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2.1 b)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę
220 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.
§ 3. W skutek zmian określonych w § 2 zwiększa się
planowany deficyt budżetu gminy Czorsztyn na 2010 rok
o kwotę 600 000 zł, który zostanie pokryty przychodami
z zaciągniętego kredytu.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody budżetu 23 827 403,68 zł z tego a) bieżące w kwocie 18 563 640,68 zł b) majątkowe w kwocie
5 263 763 zł 2. Wydatki budżetu 25 773 504,68 zł z tego
a) bieżące w kwocie 17 524 219,68 zł b) majątkowe
w kwocie 8 249 285 zł 2.1 Wydatki budżetu obejmują:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
8 300 130 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 105 024,68 c) wydatki
na dotacje na zadania bieżące 1 090 790 zł d) wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 257 640 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej 420 635 zł

Poz. 3466

f) wydatki na obsługę długu publicznego 350 000 zł
g) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
8 249 285 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej
kwocie 1 409 930 zł 3. Deficyt 1 946 101 zł 4. Przychody
3 089 599 zł 5. Rozchody 1 143 498 zł
§ 5. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę
600 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Ustala się
limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych
w 2010 roku w kwocie 3 038 599 zł a) na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 556 502 zł,
b) na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie
338 599 zł, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1 143 498 zł
§ 6. Dokonuje się zmiany prognozy kwoty długu
publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
§ 8. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/281/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010
Dział
600

758

Nazwa
Transport i łączność
w tym dochody bieżące
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące
subwencje ogólne
w tym część oświatowa (§ 2920)
Razem

Zwiększenia
11 530
11 530
40 500
40 500
40 500
52 030

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/281/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010.
Dział
600

Rozdział
60017
60078

750
75023
754
75412
757
75704

801
80101
80110
926
92601

Nazwa
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
w tym wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Urząd Gminy
w tym wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
w tym wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym wydatki bieżące
Gimnazja
w tym wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym wydatki majątkowe
Razem

Zwiększenia
131 530
11 530
11 530
120 000
120 000
100 000
100 000
100 000
24 273
24 273
24 273
-

Zmniejszenia
24 273
24 273

320 500
220 500
220 500
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
676 303

24 273
24 273

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
Załącznik nr 2.1.
do Uchwały Nr XL/281/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
Zmiany planu wydatków bieżących budżetu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na rok 2010
Dział
600

Rozdział
60017

750
75023

754
75412

Nazwa
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Administracja publiczna
Urząd Gminy
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:

Zwiększenia
11 530
11 530

Zmniejszenia
-

11 530
11 530

-

100 000
100 000
100 000
100 000

-

24 273
24 273

-
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wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
w tym:
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gimnazja
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Razem

24 273
24 273

-

-

24 273
24 273

-

24 273

320 500
220 500

-

220 500
180 000
40 500

-

100 000

-

100 000
80 000
20 000

-

456 303

24 273

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
Załącznik nr 2.2.
do Uchwały Nr XL/281/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na 2010 r.
Dział

Rozdział

600
60078

926
92601

Nazwa

Zwiększenia

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: inwestycje
odbudowa dróg gminnych po powodzi
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym: inwestycje
budowa kompleksu boisk sportowych w Maniowach "Moje Boisko -Orlik
2012"
Razem

120 000
120 000
120 000
100 000
100 000
100 000
220 000

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/281/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Zmiany planu przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach na 2010 rok.
Zwiększenie przychodów o kwotę 600 000 zł § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/281/2010
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
Prognoza kwoty długu publicznego
Rok
1
I. Dochody ogółem w tym:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2
3
4
5
6
7
18 398 242 23 827 404 23 641 118 23 375 562 23 430 066 23 463 997

1.1 podatki i oplaty lokalne
1.2 udziały w podatkach państwowych
1.3 dochody z mienia
1.4 subwencje
1.5 dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
i własnych
1.6 pozostałe dochody

2 907 400
1 668 779
277 500
9 247 463
3 822 942

2 715 000
1 612 393
442 400
9 883 092
6 677 812

474 158

2 496 707 2 789 105 2 481 845 2 494 561 2 486 622

II.Przychody budżetu
wolne środki
2.1 Pożyczki krajowe
2.2 Kredyty bankowe
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4 Wolne środki
2.5 Przychody z emisji obligacji
2.6 Kredyt na prefinansowanie
Ogółem pozycja I i II

500 000

3 089 599 0

500 000

2 700 000

2 720 430 2 725 871 2 731 323 2 736 785
1 615 618 1 618 849 1 622 087 1 625 331
9 873 854 9 893 602 9 913 389 9 933 216
6 642 111 6 655 395 6 668 706 6 682 043

0

0

0

51 000
338 599
18 898 242 26 917 003 23 641 118 23 375 562 23 430 066 23 463 997

III.Wydatki ogółem w tym:

17 754 835 25 773 505 21 801 155 21 912 518 21 917 022 21 952 806

3.1 Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi pożyczek, kredytów, obligacji oraz
poręczenia
w tym: koszty obsługi poręczenia
3.2 Wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne

15 286 835 17 524 220 17 502 989 17 931 478 17 963 958 18 037 719
499 418
350 000
830 000
800 000
780 000
660 000

IV. Rozchody budżetu

1 143 407 1 143 498 1 839 963 1 463 044 1 513 044 1 511 191

4.1 spłata kredytów
4.2 spłata pożyczek
4.3 Wykup papierów wartościowych
4.4 spłata kredytu na prefinansowanie
Ogółem pozycja III i IV

1 094 003 1 094 134 952 000
49 404
49 364
49 364
500 000
338 599
18 898 242 26 917 003 23 641 118

V. Rozchody + koszty obsługi

1 642 825 1 493 498 2 669 963 2 263 044 2 293 044 2 171 191

VI. Zadłużenie na 31.12.

7 886 141 9 781 242 7 941 279 6 478 235 4 965 191 3 454 000

6.1 raty kredytów

3 856 134 5 462 000 4 510 000 3 558 000 2 606 000 1 654 000

241 600
235 868
283 115
276 154
2 468 000 8 249 285 4 298 166 3 981 040 3 953 064 3 915 087
2 468 000 8 249 285 4 298 166 3 981 040 3 953 064 3 915 087

952 000
11 044
500 000

952 000
11 044
550 000

952 000
9 191
550 000

23 375 562 23 430 066 23 463 997
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6.2 raty pożyczek
6.3 inne rodzaje zadłużenia (obligacje )

130 007
80 643
31 279
20 235
9 191
3 900 000 3 900 000 3 400 000 2 900 000 2 350 000 1 800 000

VII.Wskaźniki zadłużenia
6.1 Wskaźnik % zadłużenia
art..169 ustawy o FP (15%)
6.2 Wskaźnik % zadłużenia
art..170 ustawy o FP (60%)

8,93%

6,27%

11,29%

9,68%

9,79%

9,25%

42,86%

41,05%

33,59%

27,71%

21,19%

14,72%

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I. Dochody ogółem w tym:

23 507 844 23 551 776 23 534 472 23 524 326 23 568 297 23 614 357

1.1 podatki i oplaty lokalne
1.2 udziały w podatkach państwowych
1.3 dochody z mienia
1.4 subwencje
1.5 dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
i własnych
1.6 pozostałe dochody

2 742 259 2 747 743 2 753 239 2 758 745 2 764 263 2 769 791
1 628 582 1 631 839 1 625 331 1 628 582 1 631 839 1 635 102

II.Przychody budżetu
wolne środki
2.1 Pożyczki krajowe
2.2 Kredyty bankowe
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4 Wolne środki
2.5 Przychody z emisji obligacji
2.6 Kredyt na prefinansowanie
Ogółem pozycja I i II

0

23 507 844 23 551 776 23 534 472 23 524 326 23 568 297 23 614 357

III.Wydatki ogółem w tym:

21 955 844 22 639 776 22 622 472 23 446 326 23 568 297 23 614 357

3.1 Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi pożyczek, kredytów, obligacji oraz
poręczenia
w tym: koszty obsługi poręczenia
3.2 Wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne

18 028 726 18 690 622 18 660 480 19 238 042 19 357 977 19 401 995
650 000
640 000
600 000
580 000
550 000
500 000
322 172
311 291
355 436
454 020
444 187
464 000
3 927 118 3 949 154 3 961 992 4 208 284 4 210 320 4 212 362
3 927 118 3 949 154 3 961 992 4 208 284 4 210 320 4 212 362

IV. Rozchody budżetu

1 552 000 912 000

912 000

78 000

4.1 spłata kredytów
4.2 spłata pożyczek
4.3 Wykup papierów wartościowych
4.4 spłata kredytu na prefinansowanie
Ogółem pozycja III i IV

952 000

312 000

312 000

78 000

600 000

600 000

600 000

V. Rozchody + koszty obsługi

2 202 000 1 552 000 1 512 000 658 000

VI. Zadłużenie na 31.12.

1 902 000 990 000

78 000

6.1 raty kredytów
6.2 raty pożyczek
6.3 inne rodzaje zadłużenia (obligacje )

702 000

78 000

VII.Wskaźniki zadłużenia
6.1 Wskaźnik % zadłużenia
art..169 ustawy o FP (15%)
6.2 Wskaźnik % zadłużenia
art..170 ustawy o FP (60%)

9 953 082 9 972 988 9 933 216 9 953 082 9 972 988 9 992 934
6 695 408 6 708 798 6 722 216 6 695 408 6 708 798 6 722 216
2 488 513 2 490 408 2 500 470 2 488 509 2 490 409 2 494 314
0

0

0

0

0

23 507 844 23 551 776 23 534 472 23 524 326 23 568 297 23 614 357

390 000

550 000

500 000

1 200 000 600 000

9,37%

6,59%

6,42%

2,80%

2,33%

2,12%

8,09%

4,20%

0,33%

0,00%

0,00%

0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn:
Rafał Jandura
3466
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UCHWAŁA NR XLVII/338/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany załącznika stanowiącego integralną część uchwały Nr V/32/94 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
20 października 1994 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Bobrek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Chełmku uchwala co następuje
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/32/39 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 października 1994 roku
w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Bobrek,
dodaje się w punkcie 32 ulicę o nazwie "Nowowiejska".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk
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UCHWAŁA NR XLVII/341/2010
RADY MIASTA CHEŁMEK
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 3. Regulacja udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym zgodnie z niniejszą uchwałą
odbywa się od dnia 1 września 2010 roku.

§ 4. Tracą moc: Uchwała nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21grudnia 2006 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Chełmek oraz Uchwała nr VIII/61/2007 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/341/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 15 lipca 2010 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMEK
§ 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Chełmek.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową,
gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych,
kolegium pracowników służb społecznych, ośrodki
umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym

w stopniu głębokim oraz upośledzonym umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora placówki, o której mowa w pkt 1),
3) uczniu – należy przez to rozumieć również wychowanka ośrodka lub słuchacza kolegium,
4) rodzicu – należy przez to rozumieć również prawnego
opiekuna dziecka,
5) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym
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mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.),
6) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć
kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od
101% do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego,
b) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 50%,
a nie przekracza 100 % kwoty kryterium dochodowego, stypendium szkolne ustala się w wysokości
miesięcznej od 80 % do 100 % kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 3. 1. Pomoc materialna udzielana jest uczniom
w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

4. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
---

stypendium szkolne,
zasiłek szkolny.

§ 4. 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,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium
dochodowego.
3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi,
który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 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 zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.
§ 5. 1. Stypendium szkolne jest świadczeniem
uznaniowym i może być przyznane tylko w ramach
przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.
2. Jeżeli z racji przyznanych środków stypendium
szkolne może być udzielone tylko niektórym osobom,
jest ono przydzielane w pierwszej kolejności osobom
najuboższym, a w razie takiego samego ubóstwa według kolejności złożonych wniosków.
§ 6. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe
miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego i nie
może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty zasiłku rodzinnego.
2. Wysokość stypendium ustala się w granicach
określonych w ust. 1 w każdej sprawie indywidualnie,
kierując się sytuacją rodzinną, dochodową i majątkową
ucznia i jego rodziny.
3. Wysokość stypendium szkolnego ustala się następująco:
a) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
50% kwoty kryterium dochodowego, stypendium

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane
uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, komputerowe, muzyczne, plastyczne, techniczne, zajęcia dla dyslektyków,
dysgrafików itp.,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakupu podręczników szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, atlasów, lektur, opracowań, edukacyjnych programów
komputerowych, sprzętu komputerowego, plecaka
szkolnego, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju na
zajęcia z wychowania fizycznego, wymaganego regulaminem szkoły stroju szkolnego, stroju i akcesoriów
do praktycznej nauki zawodu, stroju związanego
z uprawianiem dyscypliny sportowej (odzież i obuwie
sportowe), pomoce naukowe, pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych, w szczególności dotyczących: zakwaterowania, dojazdu, czesnego,
4) świadczenia pieniężnego przyznawanego po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium
w formach wskazanych w pkt. 1 – 3 nie jest możliwe
lub nie jest celowe,
5) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów wyjazdu
na „zieloną szkołę”, wyjazdów na wycieczki szkolne
o charakterze edukacyjnym, wyjść lub wyjazdów do kina,
teatru, korzystania z obiektów sportowych itp.
§ 8. 1. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 7 pkt 2
przyznawana jest wyłącznie uczniom szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Chełmek i realizowana jest przez dyrektorów szkół.
2. Pomoc materialna w formach, o których mowa
w § 7 pkt 1 – 3, może być realizowana także przez zwrot
uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających
poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej lub
przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy wskazany przez wnioskodawcę.
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3. Stypendium w formie określonej w § 7 pkt 5
realizowane jest na zasadach określonych w § 8 ust. 2.
§ 9. 1. Rachunki dokumentujące poniesione koszty
o charakterze edukacyjnym winny być wystawione na
rodziców ucznia niepełnoletniego lub dorosłego ucznia.
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione
koszty edukacyjne są:
1) faktura VAT,
2) rachunek od przedsiębiorców niebędących podatnikami podatku od towarów i usług,
3) imienny dowód wpłaty,
4) imienny bilet miesięczny,
5) pisemne oświadczenie złożone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w przypadku zakupu na targowisku
lub zakupu używanych podręczników szkolnych,
sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do niego do kwoty 250 zł,
6) zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego
o dokonaniu wpłaty na ten cel rodzica lub pełnoletniego ucznia.
§ 10. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na
okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Poz. 3468

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu
opinii dyrektora właściwej szkoły,
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych,
kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy
o systemie oświaty.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przyznawane są również z urzędu.
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 pieniężnych
z pomocy społecznej.
4. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku.
5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
składa się 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 października danego roku szkolnego.
6.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.

2. Stypendium szkolne wypłacane jest dwa razy
w roku w terminach:
1) do dnia 31 grudnia,
2) do dnia 30 czerwca.

7. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym określa załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.

3. Termin składania dokumentów potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do refundacji za
okres od września do grudnia danego roku ustala się do
dnia 10 grudnia, a ich refundacja następuje do końca
grudnia tego roku, natomiast termin składania dokumentów potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do refundacji za okres od stycznia do czerwca danego roku ustala się do dnia 15 czerwca, a ich refundacja
następuje do końca czerwca tego roku.

§ 13. 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium
szkolne oraz pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium
szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ,
który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

8. Wzór druku „Opinia dyrektora szkoły” określa
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora właściwej szkoły.

§ 11. 1.
Zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi
oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty zasiłku rodzinnego.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
§ 12. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej na wniosek:

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli
zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne
w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłby skutki udzielanej pomocy, organ właściwy może odstąpić od żądania
takiego zwrotu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk
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UCHWAŁA NR XLVII/348/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/346/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczącej
zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Samodzielneg Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15) oraz art. 40
ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 3 i art. 39 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
Uchwałą Nr XLV/346/2006 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 28 czerwca 2006 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/273/2009
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2009 r. Rada
Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Po przedstawieniu opinii Rady Społecznej SGZOZ w Chełmku z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie ograniczenia działalności SGZOZ w Chełmku w zakresie “Poradni leczenia uzależnień” i przedstawieniu uchwały
Rady Społcznej SGZOZ w Chełmku w tej sprawie
w statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Chełmku zatwierdza się następujące
zmiany:

1) W Załączniku nr 1 do Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku Schemat
organizacyjny w pionie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
– Poradnie medyczne - skreśla się następujący zapis:
-- „Poradnia leczenia uzależnień”.
§ 2. Pozostałe zapisy statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk
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UCHWAŁA NR XLVII/351/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Następującą drogi położoną na terenie Gminy
Chełmek zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) ulica Baty w Chełmku przebiegająca po działce nr
810/3 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 780 (ul.
Piastowska) do skrzyżowania z drogą wewnętrzną
ul. Staicha w Chełmku - łączna długość 182 metry
2) ulica Staicha przebiegająca po działkach nr 834/83,
834/88 i 2577/6 na odcinku od drogi powiatowej
nr P 1902K (ul. Mickiewicza) do skrzyżowania z drogą

powiatową nr 1900K i od skrzyżowania z drogą wewnętrzną (ul. Baty) - łączna długość 233 metrów
3) droga bez nazwy przebiegająca po działce nr 836/436 na
odcinku od skrzyżowania ul. Staicha i ul. Baty do włączenia Pl. Kilińskiegop - łączna długość 110 metrów
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk
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Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 15 lipca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVII/352/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/324/2010 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 maja 2010 r.
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (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 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.), Rada Miejska w Chełmku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVI/324/2010 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 24 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie
z art. 80 ust.3 Ustawy o systemie oświaty, przysługuje
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych tego
samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę
Chełmek, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na
jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego, z zastrzeżeniem pkt.2 "
2. W § 5 w ust. 1 pkt 2 oznaczenie "80 ust. 2"
zmienia się na "90 ust.2 b" .
3. Po § 7 dodaje się § 7a o brzmieniu:
"Publiczne i niepubliczne przedszkola oraz szkoły
podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a , prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , otrzymują
dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej
na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Chełmek.”
4. W § 9 dodaje się pkt 1 o brzmieniu:
„Wniosek o udzielenie dotacji organ prowadzący
szkołę, przedszkole oraz inną formę wychowania przedszkolnego składa organowi dotującemu w terminie
do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
Dla podmiotów z art. 90 i art. 80 ust. 2c Ustawy
o systemie oświaty złożenie wniosku jest warunkiem
udzielenia dotacji."
5. W § 9 pkt 8 dodaje się tiret drugi: „rocznej,
o wydatkach finansowanych w ramach dotacji, składanych do dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego
- według wzoru na druku stanowiącym załącznik Nr 2".
6. W § 10 w ust. 1 skreśla się treść „pkt 1”.
7.. Ustala się treść Załącznika Nr 2 do uchwały
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/352/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 15 lipca 2010 r.

INFORMACJA O WYDATKACH NA CELE OKREŚLONE W ART. 80 UST. 3d I ART. 90 UST. 3d USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY Z DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CHEŁMEK ZA ROK KALENDARZOWY 20...
Nazwa i adres szkoły, przedszkola ………………………………………........................................................................
Typ i rodzaj szkoły ……………………………….............................................................................................................
Zestawienie wydatków na cele określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
w okresie od 01.01 ........ do 31.12 ..................
wydatki:
1) wynagrodzenia pracowników
2) pochodne od wynagrodzeń
3) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
4) pozostałe wydatki ..........................................................
Kwota dotacji:.........................................................
Różnica:...................................................................
Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem ( z art. 82 kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji
ze stanem faktycznym.
Uwagi ………………………………………………………………………………….………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….………………………………
Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie

Nazwisko i imię osoby prowadzącej przedszkole, szkołę

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

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

nr telefonu .......................................................

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

Pieczątka i podpis............................................

Pieczątka i podpis....................................................

Data..............................

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

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji .......................................................................................
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku
Zofia Urbańczyk
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UCHWAŁA NR LXX/782/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie podziału miasta Oświęcim na 4 okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Oświęcim, określenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159,
poz. 1547 z p.zm.)Rada Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1. Dokonać podziału miasta Oświęcim na 4 okręgi
wyborcze dla wyboru Rady Miasta Oświęcim, określenia
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
§ 2. Numery i granice obwodów wyborczych oraz
liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
określa załącznik do nin. uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVIII/583/02 Rady Miasta
Oświęcim z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału

miasta Oświęcim na 4 okręgi wyborcze dla wyboru Rady
Miasta Oświęcim, określenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Piotr Kućka
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXX/782/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Numer
okręgu
wyborczego

1

2

3

Granica okręgu wyborczego
Kalicińskiego, Legionów (numery od 16), Obozowa (numery
od 21), Powstańców Warszawy (bez numerów 2, 4, 6), Żołnierzy
Września,
Orłowskiego
Jaracza, Maksymiliana Kolbego, Kręta, Kiełbasy, Leszczyńskiej,
Obozowa (numery do 20), Osiedlowa, Ostatni Etap, Osiedle rtm.
Pileckiego, Polna, Skośna, Szajny, Szarych Szeregów,
Garbarska, Krzywa, Powstańców Warszawy (numery 2, 4, 6),
Więźniów Oświęcimia (numery od 6),
Chodniki, Cynkowa, Dworcowa, Jana Pawła II, Kilińskiego, Kraszewskiego, Łukowa, Młyńska, Orzeszkowej, Orląt Lwowskich,
Powstańców Śląskich, Prusa, Wąska, Więźniów Oświęcimia (numery do 5), Wyzwolenia,
Cicha, Jesionowa, Konarskiego, Konopnickiej, Krótka, Legionów
(numery do 15), Nideckiego (bez numerów 18, 20, 22), Sakranusa, Sikorskiego, Strzelecka, Syreniusza, Szewczyka, Wałowa,
Wilkosza, Zacisze,
Bałandy, Makowskiego, Nideckiego (numery 18, 20, 22),
Andersena, Brzechwy, Chopina, Dąbrowskiego (numery nieparzyste do 33), Fika, Górnickiego, Harcerska, Klucznikowska, Korczaka, Kościelna, Kownackiej, Krasickiego, Łączna, Makuszyńskiego, Mała, Piasek, Piłsudskiego, Plebańska, Plac Rybny, Plac
Skarbka, Solna, Spadzista, Szelburg—Zarembiny, Wojska Polskiego, Wysoka, Wysokie Brzegi (numery nieparzyste
do 11 i parzyste do 22), Zamkowa, Żwirki i Wigury,
św. Jana Bosko, Bulwary, Dąbrowskiego (numery parzyste do
32), Królowej Jadwigi, Ks. Andrzeja Knycza, Jagiełły (numery
nieparzyste do 45 i parzyste do 38), Joselewicza, Klasztorna, Plac
Kościuszki, Mały Rynek, Mayzla, Mickiewicza, Mikołajska, Parkowa, Piastowska, Podstawie, Przeczna, Rynek Główny, Sienkiewicza, Plac Słoneczny, Solskiego, Stolarska, Wąwóz, Zaborska (numery nieparzyste do 21 i parzyste do 36),
Budowlanych (numery parzyste), Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 35 do 59 i parzyste od 34 do 44),
Budowlanych (numery nieparzyste), Plac św. Maksymiliana,
Śniadeckiego (numery nieparzyste od 41), Tysiąclecia (numery
parzyste),
Szpitalna (numery nieparzyste do 23 i numery parzyste),
Broniewskiego, Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 63 do
121), Kasprowicza, Plac Pokoju, Staffa, Śniadeckiego (numery
parzyste od 26),
Zaborska (numery parzyste od 38 do 84)
Ceglana, Głogowa, Jagiełły (numery nieparzyste od 47 i parzyste
od 40), Kamieniec, Kościelecka, Łęgowa, Nowe Stawy, Pod Olszyną, Zajazdowa,
Bohaterów Monte Cassino, Kopernika, Obrońców Westerplatte,
Olszewskiego (numery nieparzyste do 21 i parzyste do 16 bez
numeru 2A), Zawidzkiego (nr parzyste)
Łukasiewicza (numery nieparzyste), Marchlewskiego, Smoluchowskiego, Śniadeckiego (numery nieparzyste do 21),
Batorego, Paździory, Przy Potoku, Zaborska (numery nieparzyste
od 41 i parzyste od 86),

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

Numer
obwodu
głosowania
1
2
3
4

6
5

6
7

8

9
5

11
12
13
14
9
10

5

16
17
19
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Gałczyńskiego, Kochanowskiego, Olszewskiego (numery parzyste
od 18 do 38), Porębskiego, Reja, Rydla, Słowackiego (numery
nieparzyste do 23), Sobieskiego, Tuwima, Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 7 i numery parzyste),
Śniadeckiego (numery parzyste do 20), Wróblewskiego (numery
do 8),
Bema (numery nieparzyste do 19), Okrzei, Olszewskiego (numery
parzyste od 40 do 46), Reymonta, Słowackiego (numery parzyste
do 30), Wyspiańskiego (numery nieparzyste do 5),
Mendelejewa (numery nieparzyste),
Bema (numery parzyste od 4 do 8)
Bema (numery 2, 14, 16), Chemików (numery nieparzyste od 9
i parzyste od 20), Graniczna, Kwiatowa, Nowa, Ogrodnicza, Olszewskiego (numery parzyste od 46a), Pod Borem, Różana, Unii
Europejskiej, Zielona,
Dąbrówki, Fabryczna, Foksa, Głowackiego, Grabowiecka, Grobelna, Niwa Monowicka, Polowiecka, Rolna, Stara Droga, Stawowa,
św. Barbary, Chełmońskiego, Gajowa, Kossaka, 11 Listopada,
Malczewskiego, Nad Młynówką, Sadowa, Willowa, Zagrodowa,
Zatorska,
Zaborska (numery nieparzyste od 23-39)
Wiklinowa,
Asnyka, Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 123), Grottgera,
Krasińskiego, Norwida, Struga, Żeromskiego,
Przysiółek Bajcarki, Górzysta, Koszykowa, Lipowa, Okrężna, Przysiółek Mańki, Nadwiślańska, Pod Krukami, Szpitalna (numery
nieparzyste od 25), Techniczna, Wiejska, Wodociągowa, Wysokie
Brzegi (numery nieparzyste od 15 i parzyste od 24), Zwycięstwa,
Chemików (numery nieparzyste do 5 i parzyste do 18)
Olszewskiego (numer 2A), Pilata, Zawidzkiego (numery nieparzyste),
Łukasiewicza (numery parzyste), 3 Maja, Matejki, Nojego,
Czarnieckiego, Czecha, Śniadeckiego (numery nieparzyste
od 23 do 39), Tysiąclecia (numery nieparzyste od 23 do 65),
Śniadeckiego (numery parzyste od 22 do 24),
Chrobrego, Dąbrowskiego (numery parzyste od 46), Lehnerta,
Skłodowskiej—Curie, Słowackiego (numer 41 i numery parzyste
od 48), Staszica, Tysiąclecia (numery nieparzyste do 21),
Bema (numery nieparzyste od 21), Kusocińskiego, Mendelejewa
(numery parzyste), Mieszka I, Olszewskiego (numery nieparzyste
od 23), Partyzantów, Słowackiego (numery nieparzyste od 25
do 39 i parzyste od 32 do 46), Wróblewskiego (numery od 10),
Bema (numery parzyste od numeru 10, bez numerów 2, 14, 16),
Szustera
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20
21
22

23

24
9
14

15

16
5

17
18

20

22

23
Przewodniczący Rady:
Piotr Kućka

3472

3473
3473

UCHWAŁA NR XLIX/479/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.
zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240),

RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów
budżetu Gminy Zabierzów na rok 2010 w brzmieniu
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
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2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zabierzów na 2010 rok w brzmieniu załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zabierzów na rok 2010 w brzmieniu załącznika
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Zmienia się plan wydatków na programy
i projekty finansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Funduszu Rolnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 72.698.275 zł. w tym:
a) dochody bieżące – 59.098.954 zł.
b) dochody majątkowe – 13.599.321 zł.
2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi
81.876.312 zł., w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej – 36.486.032 zł., z czego:
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne – 20.204.826 zł. (w tym 154.868 zł. - wydatki na
programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 16.281.206 zł. (w tym

Poz. 3473

71.325 zł. - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3);
c) Rezerwy w łącznej kwocie – 293.836 zł;
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.232.169 zł.
(w tym 70.226 zł. - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3);
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
6.316.672 zł. (w tym 29.479 zł. - wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
4) Wydatki na obsługę długu – 1.025.000 zł.
3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 30.797.269 zł.
4. Deficyt budżetu wynosi 9.178.037 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/479/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.
I. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2010

OPIS ZMIAN
Dział

Rozdz.

1

2

I.
7.

PRZYCHODY
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

RAZEM:
SALDO ZMIAN:

Zmniejszo kwotę
(w zł.)
3

Zwiększ.o kwotę(w zł.)
4
0
0

135 000
135 000

0
0

135 000
135 000

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/479/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010
I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WEDŁUG ŹRÓDEŁ
OPIS ZMIAN
Dział
1
A.
V.
8.
B.
II.
4.

Nazwa działu
2
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM
Inne dochody własne, w tym:
- bieżące
Pozostałe dochody
SUBWENCJE I DOTACJE
Dotacje i dofinansowania, w tym:
Pozostałe dotacje i dofinansowania w tym pochodzące ze środków UE
- majątkowe
RAZEM
SALDO ZMIAN

Zmniejsz.
o kwotę
(w zł.)
3
52 080
52 080
52 080
52 080
0
0
0
0
52 080
0

Zwiększ.
o kwotę
(w zł.)
4
112 080
112 080
112 080
112 080
1 223 836
1 223 836
1 223 836
1 213 836
1 335 916
1 283 836

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
OPIS ZMIAN
Dział
1
600
750
756

801
854
900

Treść
2
Transport i łączność
Administracja publiczna
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i oc onnych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
RAZEM
SALDO ZMIAN

Zmniejsz.
o kwotę
(w zł.)
3
0
0

Zwiększ.
o kwotę
(w zł.)
4
20 000
40 000
0

52 080
0
0
52 080
0

52 080
10 000
1 213 836
1 335 916
1 283 836

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/479/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
OPIS ZMIAN
Dział

Rozdz.

1
010

2
01008
a)

b)
600
60014
a)

b)
60078
a)

b)
750
75075
a)

b)
801
80101
a)

b)
851
85154
a)

b)

Treść
3
ROLNICTWI I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
ADMINISTARCJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe

Zmniejsz.
o kwotę
(w zł.)
4
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
50 000
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zwiększ.
o kwotę
(w zł.)
5
70 000
70 000
70 000
70 000
0
0
0
0
133 440
100 000
0
0
0
0
0
100 000
33 440
0
0
0
0
0
33 440
16 000
16 000
16 000
0
16 000
0
0
145 900
145 900
145 900
0
0
0
145 900
0
3 000
3 000
3 000
0
3 000
0
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852
85212

a)

b)
85214
a)

b)
854
85404
a)

b)
900
90 001
a)

b)
90 003
a)

b)
90 004
a)

b)
921
92 109
a)

b)
926
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POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje
wydatki majątkowe
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje
wydatki majątkowe
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
GOSPODARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe, w tym
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poz. 3473
29 479
0

33 879
4 400

0
0
0
0
0

4 400
0
0
4 400
0
0
0
29 479

0
29 479
29 479
0
0
0
29 479
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29 479
0
0
0
29 479
0
0
10 000
10 000
10 000
0
0
10 000

1 000 000
1 000 000
0
0
0

1 350 096
1 270 096
0
0
0
0
0
1 270 096
30 000
30 000
0
30 000
0
0
0
50 000
50 000
0
50 000
0
0
0
21 000
21 000
21 000
0
0
0
21 000
0
715 000

0
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Obiekty sportowe
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe, w tym
dotacje
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe, w tym
RAZEM
SALDO ZMIAN

b)
92 605
a)

b)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 079 479
0

580 000
0
0
0
0
0
580 000
0
135 000
135 000
0
0
0
135 000
0
2 498 315
1 418 836

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/479/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

600
60014
1.
3.
60078
1.
900
90001
1.
2.
3.
926
92601
3.

Wydatki
majątkowe

I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych
Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2129KK
w Pisarach
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Projekt budowlany stabilizacji osuwiska w Karniowicach
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
gGospodarka ściekowa i ochrona wód
Obszar Balice
Obszar Bolechowice
Obszar Rudawa
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Budowa boiska ORLIK 2012 w 2010 roku przy Szkole Podstawowej
w Zabierzowie
RAZEM

83 440
50 000
-50 000
100 000
33 440
33 440
270 096
270 096
-800 000
270 096
800 000
580 000
580 000
580 000
933 536

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/479/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego
3473

LP

1
3

7

WYSOKOŚĆ WYDATKU
WYSOKOŚĆ WYDATKU
W ROKU 2010
W ROKU 2011
ŚRODKI
ŚRODKI
INNE
FUNDUSZE
INNE FUNDUSZE
BUDŻETU
BUDŻETU
ŹRÓDŁA
UE
ŹRÓDŁA
UE
GMINY
GMINY
6
7
8
9
10
11

NAZWA
PROJEKTU –
PROGRAMU

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA/
KOORDYNUJĄCA

OGÓŁEM
2010-2012

2
"Budowa kanalizacji sanitarnej
dla aglomeracji ZabierzówBalice (etap - XVI) we wsi
Kleszczów cz.3"
Projekt systemowy pn. "Ku
samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną
wykluczeniem społecznym"

3

5

Urząd Gminy
Zabierzów

1 400 000,00

820 000,00

x

580 000,00

GOPS Zabierzów
- lider

681 077,78

29 479,00

3 021,00

248 742,00

LP

NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU

1

2
"Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Zabierzów-Balice (etap - XVI) we wsi
Kleszczów cz.3"
Projekt systemowy pn. "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną
wykluczeniem społecznym"

3
7

x

29 479,00 2 088,45

171 949,39

WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2012
ŚRODKI BUDŻETU
INNE
FUNDUSZE
GMINY
ŹRÓDŁA
UE
12
13
14
x
29 479,00

2 088,45

171 949,39

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
3474
3474

UCHWAŁA NR XLIX/482/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/192/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 r., w sprawie trybu
udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 571, poz. 3784 ze zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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.) oraz art. 80
ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
ze zm.) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada
Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/192/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 1 dodaje się pkt 4 o treści: „ tryb rozliczania i kontroli udzielanej dotacji”
2. w § 2 pkt 10 podpunkt a, po wyrazie dziecko
dodaje się „od ukończenia 2,5 roku życia”
3. w § 3 ust. 1 pkt. 2 skreśla się zwrot „i e”
4. w § 3 ust 1 dodaje się pkt 2a o treści: „2a. na
ucznia uczęszczającego do szkoły, o której mowa w § 1
pkt 1 lit. e uchwały – stawka dotacji wynosi 75%,”

5. w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 4a o treści: 4a.
Każdy dokument finansowy dotyczący wydatku pokrywanego z dotacji musi być opatrzony zapisem „zapłacono z dotacji”.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwota dotacji udzielanej w roku budżetowym dla
szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 1 pkt l
uchwały oraz dla osoby prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 2
uchwały podlega rozliczeniu poprzez kolejne wykonanie
następujących czynności :
1) przedstawienie przez organ prowadzący, w terminie
do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
dotyczy, miesięcznej informacji o liczbie uczniów
(w przypadku przedszkoli, o których mowa w § 1 pkt 1
lit. a i c oraz innych form wychowania przedszkolnego,
o których mowa w § 1 pkt 2, także informacji o liczbie
uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy) oraz
o aktualności prawa do otrzymywania dotacji, a także
informację o wysokości otrzymanej od początku roku
dotacji, składanej do 5 dnia każdego miesiąca, począw-
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szy od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania
pierwszej raty dotacji, według wzoru określonego
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Liczba uczniów
winna być ustalona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.
2) przedstawienie przez organ prowadzący do dnia
30 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, rozliczenia
z wykorzystania dotacji za poprzedni rok kalendarzowy,
w postaci zestawienia kosztów danego roku, sfinansowanych dotacją do dnia 31 grudnia obejmującego:

Poz. 3474

e. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objętego kontrolą,
f. imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną
jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,
g. opis dokonanych ustaleń faktycznych,
h. opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
i. opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

a) datę dokonania wydatku (zgodną z wyciągiem z rachunku bankowego),

j. informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

b) określenie i oznaczenie dokumentu wymaganego
w przepisach o rachunkowości, a dotyczącego danego
wydatku, poprzez podanie co najmniej daty wystawienia
dokumentu i jego numeru oraz rodzaju wydatków.

k. poświadczenie iż osoba kontrolowana została pouczona o prawie wskazanym w § 9b ust. 1,

c) kwotę, w jakiej płatność sfinansowano środkami
z dotacji,
3) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy należności
z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej
o różnicę między dotacją udzieloną, a dotacją należną
na rok budżetowy.
2. Informacja z ust. l pkt l jest podstawą do rozliczenia
dotacji miesięcznej przekazanej za każdy miesiąc roku
budżetowego.
3. Informacje z ust. l pkt l z kolejnych miesięcy roku
stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia dotacji
przekazanej na rok budżetowy.
4. Rozliczenie wskazane w ust. 1 pkt 2 organ prowadzący składa również w przypadku zakończenia działalności.
Rozliczenie należy złożyć w terminie 30 dni od ostatniego dnia działalności. Rozliczenie to obejmuje okres od
początku ostatniego rozpoczętego roku kalendarzowego
działalności do ostatniego dnia działalności.
5. Wzór rozliczenia, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
7. Skreśla się § 7.
8. w § 8 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zwrot całości lub części dotacji niewykorzystanej w terminie,
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej
nienależnie lub pobranej w nadmiernej wysokości –
określają przepisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240)”.
9. W § 9a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który doręcza się organowi prowadzącemu. Protokół kontroli zawiera:
a. nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu
i jej adres,
b. wskazanie organu prowadzącego (osoby prowadzącej),
c. imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,
d. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

l. dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację
o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę,
m. podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela
kontrolowanego i głównego księgowego”.
10. w § 9a ust. 4 otrzymuje brzmienie : „4. Ustalenia protokołu kontroli stanowią podstawę dochodzenia zwrotu całości lub części dotacji niewykorzystanej
w terminie, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej wysokości.”
11.
w rozdziale 4 dodaje się § 9b o treści:
„1. Osoba kontrolowana ma prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 2. Odmowa podpisania protokołu przez osobę
kontrolowaną nie wstrzymuje kontroli – w razie odmowy protokół podpisują osoby kontrolujące, zaznaczając
w protokole fakt odmowy podpisu.”
12. w rozdziale 4 dodaje się § 9c o treści: „§ 9c
W toku kontroli dokonuje się sprawdzenia czy dotacja
została prawidłowo wydana, czyli czy została przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżącej działalności oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki w tym profilaktyki społecznej (między innymi na:
wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych
w przedszkolu, szkole oraz składki naliczane od tych
wynagrodzeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania
oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek i realizacją zadań statutowych, koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom niezliczonym do sektora
finansów publicznych) oraz czy nie została przeznaczona
na wynagrodzenie osoby prowadzącej placówkę nie
będącej zarazem pracownikiem tej placówki ujętym na
liście płac oraz czy dotacji nie wykorzystano do finansowania zadań inwestycyjnych.”
§ 2. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr XXIV/192/08
Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Zabierzów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego nr 571, poz. 3784 ze zm.) otrzymują
brzmienie odpowiednio załączników nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Jednolity tekst uchwały nr XXIV/192/08 Rady
Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 roku w sprawie
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trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Poz. 3474

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do rozliczania dotacji udzielonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy
dotychczasowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/482/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25.06.2010 r.

Uchwała Nr XXIV/192/08
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25.07.2008 r.
(tekst jednolity)
w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 571, poz. 3784 ze zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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.) oraz art. 80
ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
ze zm.) i art. 190 w zw. z art. 251 i 252 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy Zabierzów
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu gminy Zabierzów dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:
a) publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych,
b) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi,
z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
c) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,
d) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych
szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich,

e) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione pod lit d,
których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy;
2) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu gminy Zabierzów dla osób prowadzących:
a) publiczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
b) niepubliczne wychowanie przedszkolne w innych
formach niż w przedszkolu niepublicznym i oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej;
3) wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji, dla
których przepis ustawy określa stawkę minimalną.
4) tryb rozliczania i kontroli udzielanej dotacji.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie, bez dalszego określenia - należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 ze zm.),
2) podstawie obliczenia dotacji - należy przez to rozumieć:
a) w przypadku dotacji dla przedszkoli publicznych,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a uchwały - wydatki
bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zabierzów,
z tym, że podstawę obliczenia dotacji na ucznia
niepełnosprawnego stanowi kwota przewidziana na
ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez gminę Zabierzów.
W przypadku braku na terenie gminy przedszkola
prowadzonego przez gminę, podstawę obliczenia
dotacji stanowią wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
b) w przypadku dotacji dla szkół publicznych,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b uchwały - wydatki
bieżące przewidziane na jednego ucznia danego ty-
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pu i rodzaju szkoły prowadzonej przez gminę Zabierzów. W przypadku nie prowadzenia przez gminę
Zabierzów szkoły danego typu i rodzaju, przez podstawę obliczania dotacji rozumieć należy kwotę
przewidzianą na jednego ucznia szkoły publicznej
tego samego typu i rodzaju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla gmin,
c) w przypadku dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c uchwały - ustalone
w budżecie gminy Zabierzów wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych działających
na terenie gminy Zabierzów w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminy.
W przypadku nie funkcjonowania na terenie gminy
Zabierzów przedszkola publicznego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone
w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą
gminę na prowadzenie przedszkola publicznego,
d) w przypadku dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d uchwały, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - kwotę
przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę Zabierzów,
e) w przypadku dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e uchwały - kwotę wydatków bieżących ponoszonych przez gminę Zabierzów na
jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych. W przypadku braku na terenie
gminy Zabierzów szkoły publicznej danego typu
i rodzaju podstawą obliczania dotacji są wydatki
bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły
publicznej danego typu lub rodzaju,
3) w przypadku dotacji dla osób prowadzących publiczne
wychowanie przedszkolne w innych formach niż
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, o którym
mowa w § 1 pkt 2 lit. a uchwały lub niepubliczne wychowanie
przedszkolne
w innych
formach
niż
w przedszkolu niepublicznym i oddziałach przedszkolnych przy niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej, o których mowa w § 1
pkt 2 lit. b uchwały - wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez gminę Zabierzów. W przypadku braku na terenie
gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawę obliczenia dotacji stanowią wydatki bieżące
w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę,
4) stawce dotacji - należy przez to rozumieć odpowiedni
wskaźnik procentowy określony w § 3 ust. 1 i 2, stosowany do obliczania dotacji należnej na jednego ucznia
przedszkola lub szkoły lub na jednego ucznia objętego
innymi formami wychowania przedszkolnego,
5) dotacji należnej - należy przez to rozumieć łączną
kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz
szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2,
ustaloną w wyniku pomnożenia dotacji należnej na
jednego ucznia przez liczbę uczniów,
6) dotacji należnej na jednego ucznia - należy przez to
rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia szkoły
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lub przedszkola, o których mowa w § l pkt 1 i 2 równą
iloczynowi podstawy obliczania dotacji oraz stawki
dotacji, określonej w § 3 ust. 1,
7) najbliższej gminie - należy przez to rozumieć gminę
położoną na terenie Powiatu Krakowskiego, która :
a) ponosi wydatki z budżetu na prowadzenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju, co działające na terenie gminy
Zabierzów i dotowane z budżetu gminy Zabierzów
przedszkole lub szkoła niepubliczna, o której mowa
w § 1 pkt 1 lub inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 2, a przy tym
b) granica miejscowości stanowiącej siedzibę jej
władz znajduje się najbliżej, pod względem odległości liczonej w linii prostej, od granicy miejscowości Zabierzów,
8) rachunku bankowym szkoły lub przedszkola - należy
przez to rozumieć rachunek bankowy założony przez
osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego, który służy wyłącznie dla
dokonywania
operacji
finansowych
związanych
z prowadzeniem szkoły, albo prowadzeniem przedszkola,
o których mowa w § 1 pkt 1 lub innej formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 2,
9) rozliczeniu dotacji - należy przez to rozumieć przedstawienie gminie Zabierzów, niezbędnych do ustalania dotacji należnej na jednego ucznia, informacji
o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 którym to czynnościom towarzyszy sprawdzenie prawidłowości ustalenia dotacji przekazanej przedszkolu lub szkole,
o których mowa w § 1 ust. 1 lub osobie prowadzącej
inną formę wychowania przedszkolnego, o której
mowa w § 1 pkt 2 i ewentualne ustalenie wysokości
zobowiązania gminy Zabierzów z tytułu dopłaty na
rzecz szkoły lub przedszkola lub osoby prowadzącej
inną formę wychowania przedszkolnego albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej na rzecz gminy Zabierzów w związku z obowiązkiem przedszkola lub szkoły
lub osoby prowadzącej inną formę wychowania
przedszkolnego z tytułu zwrotu dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości, albo zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
10) uczniu - należy przez to rozumieć:
a) dziecko w wieku od ukończenia 2,5 lat, uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy
szkole podstawowej albo korzystającego z innych
form wychowania przedszkolnego.
b) ucznia szkoły,
11) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć
inne niż gmina Zabierzów oraz ministrowie osoby
prawne lub osoby fizyczne prowadzące na terenie
gminy Zabierzów szkoły i przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 2 uchwały,
12) Gminie, Wójcie lub Radzie bez bliższego określenia oznacza to odpowiednio Gminę Zabierzów, Wójta
Gminy Zabierzów lub Radę Gminy Zabierzów.
Rozdział 2
Stawki dotacji
§ 3. 1. Ustala się następujące stawki dotacji:
1) na ucznia uczęszczającego do przedszkola, o którym
mowa w § 1 pkt l lit. c uchwały - stawka dotacji wynosi 75 %, a dla ucznia niepełnosprawnego - 100 %,
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2) na ucznia uczęszczającego do szkoły, o której mowa
w § 1 pkt l lit. d uchwały - stawka dotacji wynosi 100 %”.
2a) na ucznia uczęszczającego do szkoły, o której mowa
w § 1 pkt l lit. e uchwały - stawka dotacji wynosi 75 %,
3) na ucznia objętego formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. a uchwały - stawka
dotacji wynosi 50 %,
4) na ucznia objętego formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b uchwały - stawka
dotacji wynosi 40 %.
2. Przy obliczaniu dotacji należnej na ucznia
w szkołach i przedszkolach nie wymienionych w ust. l,
kwota dotacji, zgodnie z ustawą, odpowiada podstawie
obliczania dotacji.
3. Na wniosek organu prowadzącego placówkę
wskazaną w § 1 pkt 1, w razie istotnego zwiększenia
potrzeb placówki wynikającego z :
a) wykonywania przez placówkę istotnych dla mieszkańców Gminy zadań edukacyjnych, których koszty
nie znajdują pokrycia w subwencji oświatowej, lub
b) zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego,
skutkującej niemożnością pokrycia kosztów działalności placówki z uzyskiwanych przychodów, stawki dotacji wskazane w ust. 1 i 2 mogą być
zwiększone, jednak nie więcej niż o 30 % kwoty, jaka należałaby się stosownie do przepisów poprzedzających.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek
§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającej i prowadzącej działalność na terenie Gminy
publicznej szkoły, publicznego przedszkola, o których
mowa w § 1 pkt l lit. a i b albo dla osoby prowadzącej
inne formy publicznego wychowania przedszkolnego,
o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a jest złożenie Wójtowi
przez organ prowadzący, najpóźniej do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku
o udzielenie dotacji należnej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, zawierającego:
1) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie
publicznej szkoły, przedszkola lub innej formy publicznego wychowania przedszkolnego,
2) datę rozpoczęcia działalności przez publiczną szkołę
lub przedszkole lub innej formy publicznego wychowania przedszkolnego,
3) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do
publicznej szkoły, przedszkola lub uczestniczyć
w innych formach publicznego wychowania przedszkolnego do końca roku budżetowego, na który
udzielana jest dotacja,
4) zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego publicznej szkoły, przedszkola lub osoby prowadzącej inne
formy publicznego wychowania przedszkolnego, na
który będą przekazywane środki dotacji należnej,
2. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającej i prowadzącej działalność na terenie Gminy niepublicznej szkoły lub niepublicznego przedszkola, o których mowa w § 1 pkt l lit. c, d i e albo dla osoby prowadzącej inne formy niepublicznego wychowania przed-
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szkolnego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b jest złożenie
Wójtowi przez organ prowadzący, najpóźniej do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji należnej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, zawierającego:
1) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę,
2) datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczną szkołę, przedszkole lub inne formy niepublicznego wychowania przedszkolnego,
3) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do
niepublicznej szkoły, przedszkola lub uczestniczyć
w innych formach niepublicznego wychowania przedszkolnego w roku następnym po roku składania informacji,
4) zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego niepublicznej szkoły, przedszkola lub osoby prowadzącej inne formy niepublicznego wychowania przedszkolnego, na który będą przekazywane środki dotacji należnej.
3.
Dotacja ustalona na podstawie wniosku,
o którym mowa w ust. l i 2, przekazywana jest od następnego roku budżetowego, w dwunastu częściach,
co miesiąc, od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność, na wskazany rachunek bankowy szkoły lub placówki, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca
roku budżetowego następującego po roku złożenia
wniosku, określonego w ust. l i 2.
4. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia
Wójt informuje pisemnie organ prowadzący do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
5. Wysokość wypłacanej dotacji korygowana jest co
miesiąc w oparciu o informacje przekazywane przez organ
prowadzący o aktualnej liczbie uczniów. Każdy dokument
finansowy dotyczący wydatku pokrywanego z dotacji musi
być opatrzony zapisem „zapłacono z dotacji”.
§ 5. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla szkoły, przedszkola lub innych form wychowania przedszkolnego,
o której mowa w § 2 pkt 2 lit. a-e, Wójt dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną
różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne
miesiące danego roku.
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia
szkoły lub placówki, o której mowa w ust. 1, Wójt informuje organ prowadzący do końca miesiąca, w którym
dokonano takiej weryfikacji.
3. W okresie wakacji kwotę miesięcznej dotacji należnej ustala się uwzględniając liczbę uczniów w miesiącu
czerwcu, z wyłączeniem skreślonych z listy uczniów.
4. Otrzymujący dotację jest zobowiązany umieścić w widocznym miejscu dostarczony przez Wójta
znak informujący o finansowaniu działalności placówki
ze środków publicznych. Opracowanie wzoru znaku
powierza się Wójtowi.
Rozdział 4
Tryb rozliczania i kontroli udzielonej dotacji
§ 6. 1. Kwota dotacji udzielanej w roku budżetowym dla szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 1
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pkt l uchwały oraz dla osoby prowadzącej inne formy
wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1
pkt 2 uchwały podlega rozliczeniu poprzez kolejne wykonanie następujących czynności :
1) przedstawienie przez organ prowadzący, w terminie
do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, miesięcznej informacji o liczbie uczniów
(w przypadku przedszkoli, o których mowa w § 1
pkt 1 lit. a i c oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 2, także informacji o liczbie uczniów zamieszkałych poza terenem
Gminy) oraz o aktualności prawa do otrzymywania
dotacji, a także o informacji wysokości otrzymanej od
początku roku dotacji, składanej do 5 dnia każdego
miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu otrzymania pierwszej raty dotacji, według
wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały. Jeżeli w informacji wykazano uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy, do informacji należy dołączyć imienny wykaz dzieci zamieszkałych poza
Gminą, z podaniem ich miejsca zamieszkania i nazwy
gminy. Liczba uczniów winna być ustalona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według
stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy
rozliczenie.
2) przedstawienie przez organ prowadzący do dnia
30 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, rozliczenia
z wykorzystania dotacji za poprzedni rok kalendarzowy,
w postaci zestawienia kosztów danego roku, sfinansowanych dotacją do dnia 31 grudnia, obejmującego:
a) datę dokonania wydatku (zgodną z wyciągiem
z rachunku bankowego),
b) określenie i oznaczenie dokumentu wymaganego
w przepisach o rachunkowości, a dotyczącego danego wydatku, poprzez podanie co najmniej daty
wystawienia dokumentu i jego numeru oraz rodzaju wydatków.
c) kwotę, w jakiej płatność sfinansowano środkami
z dotacji,
3) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy należności
z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną, a dotacją
należną na rok budżetowy.
2. Informacja z ust. l pkt l jest podstawą do rozliczenia dotacji miesięcznej przekazanej za każdy miesiąc
roku budżetowego.
3. Informacje z ust. l pkt l z kolejnych miesięcy roku stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia dotacji
przekazanej na rok budżetowy.
4. Rozliczenie wskazane w ust. 1 pkt 2 organ prowadzący składa również w przypadku zakończenia działalności. Rozliczenie należy złożyć w terminie 30 dni od
ostatniego dnia działalności. Rozliczenie to obejmuje
okres od początku ostatniego rozpoczętego roku kalendarzowego działalności do ostatniego dnia działalności.
4a. Każdy dokument finansowy dotyczący wydatku pokrywanego z dotacji musi być opatrzony zapisem
„zapłacono z dotacji”.
5. Wzór rozliczenia, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2,
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. skreślony
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§ 8. 1. Ustalona kwota zobowiązania Gminy z tytułu
wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola
lub osoby prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego w terminie do ostatniego dnia lutego roku,
w którym dokonywane jest rozliczenie dotacji.
2. Zwrot całości lub części dotacji niewykorzystanej w terminie, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej
wysokości – określają przepisy art. 251 i art. 252 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
§ 9. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy
możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 9a. 1. Wójt prowadzi kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, w tym i w razie zakończenia działalności placówki.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 odbywa się
w siedzibie dotowanego i obejmuje sprawdzenie dokumentacji organizacyjnej, przebiegu nauczania i finansowej pod względem:
1) prawidłowości i rzetelności danych zawartych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów;
2) rzetelności zestawienia kosztów danego roku sfinansowanych dotacją;
3) celowości wydatków poniesionych na sfinansowanie
dotacją kosztów danego roku.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który doręcza się
organowi prowadzącemu. Protokół kontroli zawiera:
a) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,
b) wskazanie organu prowadzącego (osoby prowadzącej),
c) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
e) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
f) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną
jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,
g) opis dokonanych ustaleń faktycznych,
h) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
i) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych
dowodów,
j) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących
dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,
k) poświadczenie iż osoba kontrolowana została pouczona o prawie wskazanym w § 9b ust. 1,
l) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę,
m) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela
kontrolowanego i głównego księgowego.
4. Ustalenia protokołu kontroli stanowią podstawę
dochodzenia zwrotu całości lub części dotacji niewykorzystanej w terminie, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej
wysokości.
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5. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie
do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
w sprawach wskazanych w niniejszym paragrafie.
§ 9b. 1. Osoba kontrolowana ma prawo wniesienia
zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania.
2. Odmowa podpisania protokołu przez osobę
kontrolowaną nie wstrzymuje kontroli – w razie odmowy protokół podpisują osoby kontrolujące, zaznaczając
w protokole fakt odmowy podpisu
§ 9c. W toku kontroli dokonuje się sprawdzenia czy
dotacja została prawidłowo wydana, czyli czy została
przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżącej
działalności oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej (między
innymi na: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w przedszkolu, szkole oraz składki naliczane od
tych wynagrodzeń, zakup towarów i usług, koszty
utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek i realizacją zadań statutowych, koszty
zadań zleconych do realizacji jednostkom niezliczonym
do sektora finansów publicznych) oraz czy nie została
przeznaczona na wynagrodzenie osoby prowadzącej
placówkę nie będącej zarazem pracownikiem tej placówki ujętym na liście płac oraz czy dotacji nie wykorzystano do finansowania zadań inwestycyjnych.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10. Tracą moc uchwały:1. Nr XX/223/99 Rady
Gminy Zabierzów z dnia 10 grudnia 1999r w sprawie
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określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym
i gimnazjom z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych
artystycznych.
2. nr LXI/783/02 Rady Gminy Zabierzów z dnia
30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Nr 226, poz. 3116).
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym
dniem miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, do miesięcznego rozliczania rat dotacji przekazanych przed dniem wejścia
w życie uchwały, stosuje się przepisy określone w § 10.
3. Do ostatecznego rozliczenia dotacji należnej
za rok 2008 stosuje się przepisy niniejszej uchwały z tym
że w odniesieniu do rat dotacji przekazanych przed
dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy
dotychczasowe.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Zabierzów.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/482/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Wójt Gminy Zabierzów
Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ............ rok
1. Nazwa i adres osoby prowadzącej …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
2. Dane szkoły/ przedszkola/ placówki*:
a) nazwa ………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...,
b) typ i rodzaj szkoły/ przedszkola/ placówki*………………………………….……: ………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
c) realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (dotyczy szkół niepublicznych) TAK/ NIE*
d) charakter szkoły/ przedszkola/ placówki*:
publiczny/ niepubliczny*
e) adres i numery telefonów ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych:
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły
(przedszkola, placówki*) publicznej: ………………………………………………………………………………………………..…
………………..……………………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.Numer i nazwa rachunku bankowego (nazwa banku) dotowanej szkoły/ przedszkola/ placówki*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Planowana liczba uczniów/ wychowanków* w ………….. … roku
a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

b) w szkołach:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

w tym planowana liczba uczniów oddziałów „zerowych” (ogólna) w szkołach podstawowych:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

z tego planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach „zerowych”:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

c) w placówkach, o których mowa w uchwale:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………….……
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w tym planowana liczba wychowanków niepełnosprawnych:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

d) w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.

……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(pieczątka imienna
czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę)
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/482/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.
Wójt Gminy Zabierzów
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/ wychowanków*
według stanu na pierwszy dzień miesiąca ......... ......... roku.
1. Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki*: ……………………………………………………………………….….…..
……………………………………..………………………………………………………………………………………….……………..
…..…………………………………………….…………………………………………………………………………………………….,
2. Aktualna liczba uczniów/ wychowanków*:
1) przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

2) szkołach:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

w tym planowana liczba uczniów oddziałów „zerowych” (ogólna) w szkołach podstawowych:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………
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z tego planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach „zerowych”:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

3) placówkach, o których mowa w uchwale:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

w tym planowana liczba wychowanków niepełnosprawnych:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

4) w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem:
w okresach: styczeń – sierpień
…………………….

wrzesień – grudzień
………………………

3. Imienny wykaz uczniów (przedszkolaków) publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz uczniów klas „zerowych” w szkołach podstawowych spoza terenu gminy Zabierzów odbywających wychowanie przedszkolne w w/w przedszkolach na terenie gminy Zabierzów.
Lp

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres miejsca zamieszkania

Nazwa i adres gminy

4. Wysokość otrzymanej dotacji narastająco od 1 stycznia 20….. roku do dnia ……………….. 20…… roku,
……………………..……… zł, słownie zł …………………………………………………….………….........................
5. Aktualność prawa do otrzymywania dotacji TAK / NIE*
6. Oświadczam, że znane mi są postanowienia art.233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.

………………………
(miejscowość, data)

……………………………..
(pieczątka imienna
czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę)
* niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/482/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Wójt Gminy Zabierzów
Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy w roku ..........
1. Nazwa i adres dotowanej szkoły/ przedszkola/ placówki* …..………………………………………………………….….…..
……………………………………..………………………………………………………………………………………….……………..
…..…………………………………………….…………………………………………………………………………………………….,
2. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana:
………………………….…………………………………………………………………… zł
wykorzystana: ………………………… ………………………………………………… zł.
pozostało do wykorzystania do końca roku kalendarzowego …………………… zł.
wysokość dotacji pobranej w nadmiernej wysokości……………………………… zł.
wysokość niewykorzystanej dotacji…………………………………………………… zł.
wysokość należnej, a nie przekazanej dotacji……………………………………….. zł.
3. Faktyczna liczba uczniów/ wychowanków* dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki* w okresie od początku
roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):
Miesiąc

Liczba ogólem

w tym
Liczba uczniów
niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM
4. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas „zerowych” w szkołach podstawowych spoza terenu Gminy Zabierzów
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM

Liczba ogólem

W tym liczba uczniów
niepełnosprawnych

W tym liczba i nazwa gminy,
z terenu której pochodza dzieci
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5. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do
końca okresu rozliczeniowego):
Lp.

Rodzaj wydatku

1.
2.

Wynagrodzenia nauczycieli
Wynagrodzenia pozostałych pracowników
Pochodne od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty za media
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usług
Wynajem pomieszczeń
Pozostałe wydatki - wymienić jakie:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oznaczenie, nr dokumentu,
data wystawienia

Kwota wydatku sfinansowanego
dotacją w zł

RAZEM:

……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(pieczątka imienna
czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę)

Telefon …………………………..
Fax ………………………….
e-mail …………………………..

* niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
3474
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UCHWAŁA NR XLIX/483/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/333/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie obniżeń
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 91 d,
pkt 1 oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. w Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/333/09
Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie obniżeń tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin dla nauczycieli w placówkach oświatowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów

otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
do mniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2010 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik

Załącznik nr 1
do Uchwały r XLIX/483/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 czerwca 2010 r.
Typ Placówki
Stanowisko
Ilość oddziałów
do 3
powyżej 3
Typ Placówki
Stanowisko
Typ
Placówki
Stanowisko
Ilość
oddziałów
6-9
powyżej 9

Przedszkole
DYREKTOR
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
25h/ tydz.
zniżka
15
20
-

-

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
DYREKTOR
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
20h/tydz.
zniżka
10
-

-

-

SzkołaPodstawowa
DYREKTOR
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć
18h/
20h/
22h/
26h/
30h/
tydz.
tydz.
tydz.
tydz.
tydz.
zniżka
zniżka zniżka zniżka zniżka
9
11
13
17
21
12
14
16
20
24

Ilość
oddziałów
12 - 16
powyżej
16

WICEDYREKTOR
tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć
18h/
20h/
22h/
26h/
30h/
tydz.
tydz.
tydz.
tydz.
tydz.
zniżka zniżka zniżka zniżka zniżka
8
10
12
16
20
10
12
14
18
22
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Typ Placówki
Gimnazjum
Stanowisko
DYREKTOR
Ilość oddziałów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć Ilość
oddziałów
18h/
20h/
22h/
26h/ tydz. 30h/
tydz.
tydz.
tydz.
tydz.
zniżka zniżka zniżka zniżka
zniżka
do 6
10
12
14
18
22
do 6
6-9
12
14
16
20
24
12 - 16
powyżej 9
14
16
18
22
26
powyżej
16
Typ Placówki
Zespół Szkół
Stanowisko
DYREKTOR
Ilość oddziałów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć Ilość
oddziałów
18h/
20h/
22h/
26h/
30h/
tydz.
tydz.
tydz.
tydz.
tydz.
zniżka
zniżka
zniżka
zniżka
zniżka
do 11
10
12
14
18
22
do 11
12 - 16
12
14
16
20
24
12 - 16
powyżej 16
14
16
18
22
26
powyżej 16

WICEDYREKTOR
tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć
18h/ 20h/ 22h/ 26h/ 30h/
tydz. tydz. tydz. tydz. tydz.
zniżka zniżka zniżka zniżka zniżka
10
12
14
18
22
12
14
16
20
24

WICEDYREKTOR
tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć
18h/ 20h/ 22h/ 26h/ 30h/
tydz. tydz. tydz. tydz. tydz.
zniżka zniżka zniżka zniżka zniżka
5
7
9
13
17
10
12
14
18
22
12
14
16
20
24

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
3475

3476
3476

UCHWAŁA NR XLIX/487/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr. 142 poz.1591, ze zm./ w związku
z art. 44 ust..3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr.151 poz.1220 ze zm./
§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej
i w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
znosi się ochronę następującego pomnika przyrody na
terenie Gminy Zabierzów: - jesion wyniosły – 1 sztuka
o obwodzie pnia wynoszącym 360 cm. stanowiący ele-

ment pomnika przyrody na terenie szkoły podstawowej
w Balicach
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik

3476

3477
3477

UCHWAŁA NR LI/492/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 18 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zabierzów na 2010 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zabierzów na rok 2010 w brzmieniu załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 72.670.198 zł. w tym:
a) dochody bieżące – 58.952.877 zł.
b) dochody majątkowe – 13.717.321 zł.
2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi
81.848.235 zł., w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej – 36.497.393 zł., z czego:
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne – 20.213.530 zł. (w tym 154.868 zł. - wydatki na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 16.283.863 zł. (w tym
71.325 zł. - wydatki na programy finansowane

Poz. 3477

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3);
-- Rezerwy w łącznej kwocie – 293.836 zł;
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.631.024 zł.
(w tym 70.226 zł. - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3);
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
6.373.115 zł. (w tym 29.479 zł. - wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
4) Wydatki na obsługę długu – 1.025.000 zł.
3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 30.321.703 zł.
4. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi
9.178.037 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Maria Kwaśnik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/492/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 lipca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010
I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WEDŁUG ŹRÓDEŁ
OPIS ZMIAN
Dział
1
A.
III.
4.
V.
8.
B.
II.
3.

4.

Nazwa działu
2
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM
Opłaty, w tym:
- bieżące
Wpływy uzyskiwane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
Inne dochody własne, w tym:
- bieżące
Pozostałe dochody
SUBWENCJE I DOTACJE
Dotacje i dofinansowania, w tym:
Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jedn. Samorządu terytorialnego
- bieżące
Pozostałe dotacje i dofinansowania w tym pochodące ześrodków UE
- majątkowe
RAZEM
SALDO ZMIAN

Zmniejszenie
o kwotę
(w zł.)
3
0
0
0
0
0
0
0
190 800
190 800
10 800

Zwiększenie
o kwotę
(w zł.)
4
128 000
110 000
110 000
110 000
18 000
18 000
18 000
10 800
10 800
10 800

10 800
180 000
180 000
190 800
52 000

10 800
0
0
138 800
0
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II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ
OPIS ZMIAN
Dział
1
750
756

926

Treść
2
Administracja publiczna
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i oc onnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Kultura fizyczna i sport
RAZEM
SALDO ZMIAN

Zmniejszenie
o kwotę
(w zł.)
3
0

Zwiększenie
o kwotę
(w zł.)
4
15 000
110 000

190 800
190 800
52 000

13 800
138 800
0

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/492/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 lipca 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
OPIS ZMIAN
Dział

Rozdz.

Treść

2

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
ADMINISTARCJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Jednostki terenowe Policji
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

1
600

60016
a)

b)
700
70005
a)

b)
750
75075
a)

b)
754
75403
a)

Zmniejsz.
o kwotę
(w zł.)
4
0
0
0
0
0
0
0
0
400 000
400 000
0
0
0
0
0
400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zwiększ.
o kwotę
(w zł.)
5
200 000
200 000
0
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0

0
15 000
15 000
15 000
0
12 000
3 000
0
70 000
70 000
0
0
0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 464

b)
801
80104
a)

b)
900
90 001
a)

b)
921
92 105
a)

b)
92 109
a)

b)
926
92 601
a)

b)
92 695
a)

b)
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- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
GOSPODARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe, w tym
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe, w tym
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe, w tym
dotacje
Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym szczególności:
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
wydatki majątkowe
RAZEM
SALDO ZMIAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
821 455
451 455
0
0
0
0
451 455
15 000
370 000
0
0
0
0
370 000
1 221 455
52 000

0
70 000
362 955
362 955
362 955
0
0
0
362 955
0
500 000
500 000
0
0
0
0
0
500 000
6 500
3 500
3 500
0
0
0
3 500
0
3 000
3 000
0
0
0
3 000
0
15 000
15 000
15 000
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 169 455
0

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/492/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 lipca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki
majątkowe

I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU
600
60016
1.
700
70005
12.

754

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych

200 000
200 000
200 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na dwa budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dla potrzeb mieszkań socjalnych
w Brzeziu, nr dz. 277

1.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Jednostki terenowe Policji
Modernizacja budynku komisariatu Policji w Zabierzowie

1.
4.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
gGospodarka ściekowa i ochrona wód
Obszar Balice
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabierzowie

75403

900
90001

926
92601
3.
5.
92695
1.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Budowa boiska ORLIK 2012 w 2010 roku przy Szkole Podstawowej
w Zabierzowie
Dotacja inwestycyjna dla OSiR w Zabierzowie
Pozostała działaność
Stworzenie strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej do użytku publicznego
RAZEM

-400 000
-400 000
-400 000

70 000
70 000
70 000
500 000
500 000
350 000
150 000
-821 455
-451 455
-436 455
-15 000
-370 000
-370 000

-451 455
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/492/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 lipca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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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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