DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 487

Kraków, dnia 22 września 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
3653

3654

3655

3656

–

–

–

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września
2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XL/254/10 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010 r.

31011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września
2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Zawoja
Nr XLIX/308/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zawoja przez
inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne

31012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września
2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LVIII/919/2010 Rady
Miejskiej Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r.

31013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września
2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/203/10 Rady
Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

31015

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:
3657

–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.

31017

UCHWAŁA RADY POWIATU:
3658

–

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nowym Targu.

31018

UCHWAŁY RAD GMIN:
3659

3660
3661

3662

–

–
–

–

Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.

31020

Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych

31026

Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany
uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.

31027

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej ustalenia dla Miasta Mszana Dolna liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

31027
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3669
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3673
3674
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–
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–
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Poz. 3653

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010

31027

Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany sieci
szkolnej na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

31033

Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie
Sołectwa Łazy.

31033

Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/158/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad
i trybu korzystania z publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzezawa

31034

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Skrzyszów

31034

Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2010- 2014
oraz zasad wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy.

31036

Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu
budżetowego "Komunalnego Przedszkola Publicznego w Szczurowej" w celu
jego przekształcenia w jednostkę budżetową .

31039

Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie : likwidacji zakładu
budżetowego "Komunalnego Przedszkola Publicznego w Uściu Solnym"
w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.

31039

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXV/273/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 sierpnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

31040

Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark.

31040

Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyłaczenia drogi
z użytkowania

31042

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zakliczyn lub jej
jednostkom organizacyjnym.

31042

POROZUMIENIA:
3675
3676

–
–

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Pleśna z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie
wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych

31045

Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.
zawarte w dniu 31 sierpnia 2010 r. w Tarnowie pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Pana Ryszarda Ścigałę – Prezydenta Miasta Tarnowa a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu
reprezentowany przez Pana Mieczysława Krasa – Starostę Tarnowskiego
i Pana Mirosława Banacha – Wicestarostę Tarnowskiego o następującej treści

31046

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
3677

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010 r. dotyczące uchwały Rady
Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r.

31047
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Poz. 3653

3653
3653

UCHWAŁA
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XL/254/10 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010 r.
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 86
i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577; z późn. zm.);
orzeka
o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XL/254 Rady
Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia
zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2010
w gminie Kłaj z wykorzystaniem środków budżetu
Gminy Kłaj
UZASADNIENIE
Wymieniona we wstępie uchwała NR XL/254
Rady Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010 r. wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu
10 sierpnia 2010 r.
W uchwale NR XL/254 Rada Gminy Kłaj – powołując się na przepisy:
art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.);
art. 406 ust. 1 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 22 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150; z późn. zm.);
art. 16a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251; z późn. zm.);
- postanowiła:
(1) przyjąć zasady usuwania w roku 2010 wyrobów
azbestowych przy wykorzystaniu środków budżetu
– jak w załączniku do uchwały (§ 1);
(2) podać ustalone zasady do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej (§ 2);
(3) powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy (§ 3);
(4) uchylić uchwałę Nr XXXI/2005 Rady Gminy w Kłaju
z dnia 10.06.2005 r. w sprawie przystąpienia gminy
do Programu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Kłaj (§ 4);
(4) ustalić, że niniejsza uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (§ 5).
Zasady usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych i elewacji budynków –
obejmują:
- zobowiązanie się Gminy do unieszkodliwiania odpadów odbieranych od posiadacza, któremu przyznano
dofinansowanie;
- zobowiązanie się do pokrywania 25% kosztów unieszkodliwiania odpadów środkami budżetu gminy i 25%
z dotacji celowej z budżetu Powiatu Wielickiego;
- określenie trybu składania wniosków przez posiadaczy
odpadów o dofinansowanie do kosztów ich unieszko-

dliwiania, które to dofinansowanie będzie przyznawał
Wójt Gminy;
- określenie technicznych zasad odbioru odpadów azbestowych od właściciela nieruchomości;
- ustalenie, że sprawy nieuregulowane w uchwale będzie rozstrzygał Wójt Gminy.
Zapoznanie się z tekstem uchwały prowadzi do
wniosku, że Rada Gminy Kłaj poprzez uchwałę Nr XL/254
ustanowiła regulację ogólną (normatywną) dotyczącą
udzielania posiadaczom odpadów azbestowych dofinansowania do kosztów ich utylizacji. Wejście w życie tak
określonych zasad udzielania dofinansowania, Rada
Gminy (w § 4) określiła w sposób właściwy dla nabywania mocy obowiązującej przez uchwały prawa miejscowego - z art. 4 w związku z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17,
poz. 95)
Oceniając zgodność z prawem uchwały Nr XL/254
– Kolegium Izby stwierdziło, że normy prawne w niej wyrażone zostały podjęte bez podstawy prawnej. Żaden bowiem z przepisów wyrażonych we wstępie do uchwały
Nr XL/254 nie stanowi umocowania dla rad gmin do podejmowania tej treści uchwał, jak uchwała przedmiotowa.
Powołany art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym odsyła do przepisów ustaw szczególnych, przy czym pozostałe przepisy powołane w podstawie prawnej nie uprawniają rad gmin do stanowienia
tej treści norm prawa miejscowego. Podobnie przepis
art. 40 ust. 1 tej ustawy odsyła do przepisów ustaw
odrębnych, w których ustawodawca zamieszcza upoważnienia dla rad gmin do stanowienia norm prawa
miejscowego. Tego rodzaju przepisem kompetencyjnym
nie jest powołany we wstępie zapis art. 7 ust. 1 pkt 3
ustawy o samorządzie gminnym, gdyż określa on wyłącznie zakres zadań własnych gmin. Należy do nich
również „ochrona środowiska”, jednak realizacja zadania, jeśli miałaby się dokonać w drodze przyjęcia przepisów prawa miejscowego, musi opierać się na podstawie
prawnej właściwej ustawom, do których odsyła art. 40
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Analiza obowiązującego ustawodawstwa prowadzi do wniosku, że w dniu podejmowania przedmiotowej uchwały (tak jak w dniu wydania niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego) w całym systemie prawnym
nie istniał żaden przepis upoważniający Radę Gminy
Kłaj do ustalenia zasad, według których posiadacze
odpadów azbestowych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy do części kosztów utylizacji odpadów. Podstawą dla tak przyjętego prawa miejscowego nie jest powołany we wstępie do uchwały
zapis art. 406 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Przepis utracił moc z dniem 1 stycznia 2010 r. wraz
z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo powołany przepis
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art. 16a ustawy o odpadach, określa obowiązkowe zadania własne gminy, w tym w zakresie zapewnienia
warunków selektywnego zbierania i odbierania wszystkich odpadów komunalnych (w tym odpadów niebezpiecznych). Jako przepis o zadaniach gminy wprost nie
wyraża kompetencji służących wykonaniu zadań, ani nie
jest źródłem delegacji do stanowienia w tym zakresie
norm prawa miejscowego.
Kolegium Izby zaznacza w tym miejscu, że samo przedsięwzięcie polegające na częściowym finansowaniu z budżetu gminy Kłaj kosztów utylizacji odpadów azbestowych odbieranych od osób prywatnych –
jest prawnie dopuszczalne. Podstawą wydatków na nie
są przepisy art. 403 ust. 2 i art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy
– Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którymi do
zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, w tym w zakresie
przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.
Mimo to wskazane względy prawno-formalne wykluczają podejmowanie w tej mierze przez rady gmin uchwał
określających zasady takiego dofinansowania – przyjmujących formę powszechnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.

Poz. 3653,3654
Z tych powodów orzeczono, jak w sentencji.

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

Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot

3653

3654
3654

UCHWAŁA NR KI-411/241/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIX/308/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Zawoja przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIX/308/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zawoja przez inne niż
Gmina osoby prawne lub fizyczne, w części dotyczącej
postanowień: § 2 ust. 3 pkt 8 i § 9 ust. 2.
UZASADNIENIE
Uchwała Rady Gminy Zawoja Nr XLIX/308/2010
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli
oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zawoja przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w dniu 6 sierpnia 2010 r.

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Gminy Zawoja, powołała się na przepisy: art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.). Przywołany w podstawie prawnej art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, nie stanowi
podstawy dla uregulowań zawartych w wyżej wymienionej uchwale Rady Gminy Zawoja.
Badając legalność uchwały Nr XLIX/308/2010
Kolegium Izby dokonało oceny zgodności jej ustaleń
z prawem normującym zakres kompetencji Rady Gminy
do stanowienia tej treści uchwał. Oceniono również
prawidłowość norm ustanowionych przedmiotową
uchwałą z punktu widzenia ich zgodności z przepisami
prawa z art. 90 powołanej ustawy o systemie oświaty.
W wyniku dokonanych ocen, Kolegium Izby
stwierdziło, że zapisami badanej uchwały Rada Gminy
Zawoja wykroczyła poza zakres swoich kompetencji do
stanowienia prawa miejscowego z art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty, co stanowi istotne naruszenie prawa uzasadniające wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
W § 9 ust. 2 uchwały, Rada Gminy Zawoja postanowiła między innymi, iż nieprzedłożenie miesięcznej
informacji z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) obejmującej również
ilość uczniów, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji, o czym Wójt Gminy Zawoja
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powiadamia niezwłocznie drogą pisemną osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub punkt, natomiast
złożenie zaległej informacji jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji należnej i wypłaty raty na kolejny miesiąc roku budżetowego. Zdaniem Kolegium Izby
ustanowienie powyższej normy wykracza poza kompetencje organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego z art. 90 ust. 4 powołanej ustawy o systemie oświaty, a zarazem koliduje z ustawowo przewidzianym prawem do otrzymywania rocznej dotacji,
wypłacanej beneficjentom co miesiąc na zasadach z art.
90 ust. 3c tej ustawy. W powyższym osądzie, Kolegium
Izby kierowało się ukształtowaną w sądownictwie administracyjnym linią orzeczniczą powołaną w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia
14 grudnia 2009 r. (sygn. akt: II SA/Ke 665/09) i we
wskazanych tam wyrokach WSA w Poznaniu z dnia
15.02.2008r. (sygn. akt: I SA/Po 151/07) i WSA w Krakowie z dnia 10.11.2009 r. (sygn. akt: I SA/Kr 1354/08).
Z powołanych orzeczeń wynika, że podstawą ograniczenia ustawowego prawa do dotacji wypłacanej w comiesięcznych transzach może być tylko przepis ustawowy.
Brak przepisu ustawy uzależniającego wypłatę transzy
dotacji od przekazania informacji miesięcznej o ilości
uczniów – wprowadzoną normę prawa miejscowego
z § 3 ust. 6 uchwały, czyni sprzeczną z przewidującą
prawo do otrzymywania dotacji dyspozycją art. 90
ust. 3c ustawy o systemie oświaty. Dotacja podmiotowa
dla szkoły lub placówki z art. 80 lub art. 90 ustawy
o systemie oświaty jest dotacją roczną. Rozliczenie jej
wykorzystania oznacza obowiązek dostarczenia określonych przez radę gminy danych o wydatkach, które bene-
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ficjent dotacji ponosi w ciągu całego roku kalendarzowego, a zatem inaczej niż pojęcie „rozliczenia dotacji”
zdefiniowała Rada Gminy Zawoja w § 2 ust. 3 pkt 8 kwestionowanej uchwały. Dane o faktycznej ilości uczniów
za każdy miesiąc roku kalendarzowego - w odróżnieniu
od danych za cały rok - nie są danymi dla jej rozliczenia.
Z tych przyczyn, po uprzednim wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności i powiadomieniu Gminy o kolejnym posiedzeniu Kolegium w sprawie
przedmiotowej uchwały – postanowiono orzec jak
w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tę
należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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UCHWAŁA
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LVIII/919/2010 Rady Miejskiej Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.)
o r z e k a
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr LVIII/919/2010
Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych
szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
UZASADNIENIE
1. Uchwała Nr LVIII/919/2010 Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 lipca 2010 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym
Sączu w dniu 10 sierpnia 2010 r.
Uchwałą tą Rada Miasta Zakopane wprowadziła
zmianę w uchwale Nr XLIV/656/2009 z dnia 29 października 2009 r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych
szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego. Wprowadzona zmiana polegała na dodaniu w § 3 uchwały ustępu 4 w brzmieniu:
„4. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przysługują dotacje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie Gminy Miasto Zakopane wydatków
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego
samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły
publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły
publicznej danego typu lub rodzaju.”.
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2. Badając zgodność z prawem przedłożonej uchwały,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
stwierdziło, iż wskazanie w powyższym przepisie,
że dotacja dla wymienionych tam szkół niepublicznych
przysługuje (cyt.): „…w wysokości nie niższej niż 50 %
ustalonych w budżecie Gminy Miasto Zakopane wydatków bieżących /…/” narusza postanowienie art. 90 ust. 4
w związku z ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.). Rzeczą Rady Miasta było bowiem ustalenie
tego czy wysokość dotacji przysługującej na każdego
ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wynosić będzie 50%, czy więcej niż 50% ustawowej podstawy obliczania dotacji z art. 90 ust. 3.
Nieokreślenie w uchwale stałego wskaźnika procentowego powoduje przeniesienie uprawnień do jego ustalania na Burmistrza Miasta, który będzie musiał go ustalać na etapie udzielania dotacji konkretnym beneficjentom. Powyższe mogłoby prowadzić do uznaniowości
i różnicowania przez Burmistrza wskaźnika procentowego (nie mniej niż 50% podstawy) w stosunku do każdej
ze szkół niepublicznych uprawnionych do dotacji
z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Różnicowania
takie powodowałoby kolizję z zasadą równości wobec
prawa z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołane względy powinny prowadzić do wniosku,
że o ile prawo przyznaje gminom, w granicach ustawy,
możliwość przyjmowania własnych współczynników
procentowych, o tyle w konkretnej gminie współczynnik
procentowy z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
powinien być jeden i ten sam. W konsekwencji musi on
przyjmować postać powszechnie obowiązującej normy
prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.). Dlatego
o współczynniku procentowym decydować powinna
rada gminy w uchwale prawa miejscowego z art. 90
ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Kolegium Izby dla poparcia powyższego poglądu podkreśla, że na stałość współczynnika procentowego dla
dotacji z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty –
wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do
wyroku z dnia 18 grudnia 2009 r. (sygn. akt: K 19/07).
Pogląd Trybunału Konstytucyjnego dotyczył wprawdzie
współczynnika procentowego dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, jednak należy go odpowiednio stosować
w odniesieniu do wszystkich współczynników procentowych (lub wartościowych) wskazanych do obliczania
dotacji z art. 90 i art. 80 ustawy o systemie oświaty.
Natomiast interpretację prawa zakładającą, że o współczynnikach procentowych decydować powinien organ
stanowiący samorządu w uchwale z art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty - oparto na tezach z postanowienia
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia
2009 r. (sygn. akt: II GSP 7/08). Jak wynika z ww. orzeczenia wydanego w poszerzonym składzie NSA, kwestia
wysokości dotacji, tam gdzie ustawa określa jedynie
minimalną jej kwotę, powinna ulec ostatecznej konkretyzacji w ramach uchwały z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
W świetle powołanych poglądów, określenie wskaźnika
procentowego dokonywać się powinno na etapie stanowienia prawa przez Radę Miasta Zakopane, a nie
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przez Burmistrza na etapie stosowania ustawy i uchwały
z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Przy zakwalifikowaniu powyższego braku w treści
uchwały Nr LVIII/919/2010 do „istotnego naruszenia
prawa” - w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - Kolegium Izby uwzględniło dotyczący
kwestii podobnych wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 grudnia 2009 r. (sygn.
akt: I SA/Op 475/09).
3. Kolejną wadą prawną uchwały Nr LVIII/919/2010 jest
nieprawidłowość w zdaniu drugim zapisu § 3 ust. 4,
poprzez który Rada Miasta Zakopane postanowiła (dosłownie), że: „w przypadku braku na terenie gminy lub
powiatu szkoły publicznej danego typu, i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące
ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju”. Odwołanie się w kwestionowanym zapisie do „najbliższego powiatu” jest nieprawidłowe. Typy i rodzaje szkół,
których obowiązek dotowania ciąży na samorządach
gminnych, nie jest tożsamy ze szkołami dotowanymi
z budżetu powiatu. O ile przepis art. 90 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty dotyczy obliczania dotacji przysługujących szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkól
publicznych udzielanych zarówno z budżetu gminy, jak
i z budżetu powiatu, o tyle uchwała Nr LVIII/919/2010
Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r. dotyczy
dotacji udzielanych z budżetu gminy (Miasta Zakopane),
przez co powinna ograniczać się do regulacji trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy.
Kolegium Izby zwraca ponadto uwagę, że w podstawie prawnej uchwały bez potrzeby powołano art. 221
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdyż badana uchwała nie reguluje materii,
której dotyczy w/w przepis.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie, wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr LVIII/919/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca
2010 r., informując Miasto o terminie posiedzenia Kolegium Izby, na którym rozpatrywana będzie sprawa
przedmiotowej uchwały. Nie skorzystano z możliwości
uczestniczenia w posiedzeniu Kolegium ani też organ
właściwy nie nadesłał żadnych wyjaśnień w sprawie.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło zatem jak w sentencji niniejszej
uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR KI-411/243/10
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/203/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.)
o r z e k a
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/203/10
Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania
dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie – w części obejmującej postanowienia:
1) § 4 uchwały,
2) § 9 pkt 1 uchwały w zakresie, w jakim postanowienie
to dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 80
ustawy o systemie oświaty,
3) § 9 pkt 5 uchwały,
4) § 9 pkt 11 i 12 uchwały, w których określono zasady zwrotu dotacji,
5) zapisów w poz. 2 i 3 powołanego w § 9 pkt 8
uchwały załącznika nr 2 o treści: „koszty kwalifikowane”.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXXII/203/10 Rady Gminy Kamienica
z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu
i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamienica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu
10 sierpnia 2010 r. za pośrednictwem Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Realizując czynności nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło,
że w wymienionej na wstępie uchwale występują nieprawidłowości stanowiące istotne naruszenia prawa,
co dało podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w określonych
jej częściach, uchwałą Kolegium Nr KI-411/235/10 z dnia
18 sierpnia 2010 r. Kolegium Izby poinformowało jednocześnie Radę Gminy Kamienica o terminie rozpatrywania sprawy przedmiotowej uchwały na posiedzeniu

Kolegium i o prawie uczestniczenia w nim przedstawiciela Rady.
Po ponownym rozpatrzeniu i omówieniu na posiedzeniu w dniu 2 września 2010 r. uchwały
Nr XXXII/203/10 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 lipca
2010 r. pod względem jej zgodności z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
stwierdziło co następuje.
Wskazując w podstawie prawnej na przepisy 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
z późn.zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), treścią
postanowień badanej uchwały objęto sprawy dotacji
z budżetu gminy dla niepublicznych i publicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego –
wymienionych rodzajowo w § 1 ust. 1 pkt 1 - 7 sentencji
uchwały.
W toku czynności nadzorczych związanych z badaniem określonej na wstępie uchwały pod względem jej
legalności, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie dokonało oceny zgodności jej ustaleń
z prawem normującym zakres kompetencji rady gminy
do stanowienia tej treści uchwał z mocy powołanych
w podstawie prawnej przepisów art. 80 ust. 4 i art. 90
ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Oceniono również
prawidłowość norm ustanowionych przedmiotową
uchwałą z punktu widzenia ich zgodności z przepisami
prawa regulującego sprawy dotowania z budżetu gminy
przedszkoli, szkół i placówek z art. 80 i art. 90 wyżej
powołanej ustawy. W wyniku tych czynności Kolegium
zwróciło uwagę na niżej określone zapisy badanej
uchwały.
W § 4 uchwały przy określaniu dotacji dla publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, nie
uwzględniono zastrzeżenia wprowadzonego przepisem
art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, iż dotacja ustalona w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego
typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego nie może być jednak niższa, niż
kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego
typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego.
Rada Gminy Kamienica treścią § 9 pkt 1 uchwały
wprowadziła warunek udzielenia dotacji na rok następny, jakim jest przedłożenie przez podmiot prowadzący
szkołę lub przedszkole, wniosku zawierającego liczbę
uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji. Zapis ten w zakresie odnoszącym się do podmiotów wymienionych w art. 80
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ustawy o systemie oświaty nie znajduje uzasadnienia
prawnego. Przedmiotowy warunek, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, może być adresowany
wyłącznie do podmiotów z art. 90 powołanej wyżej
ustawy. Przepisy art. 80 ustawy o systemie oświaty nie
przewidują natomiast stosowania określonych wymogów czy ograniczeń co do terminu złożenia wniosku
o dotację przez osoby (podmioty) prowadzące wymienione w tym przepisie przedszkola, szkoły czy placówki
publiczne – którego dotrzymanie warunkowałoby
otrzymanie dotacji, jak to ma miejsce w przypadku jednostek niepublicznych dotowanych na podstawie na
art. 90 ustawy. Wobec powyższego Kolegium stwierdziło, iż Rada Gminy Kamienica tak zredagowanym postanowieniem wykroczyła więc poza przysługujące jej
kompetencje do uregulowania trybu udzielania dotacji.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że uprawnienie Rady
Gminy w zakresie uregulowania trybu udzielania dotacji
nie obejmuje możliwości uzupełniania ustawowych
regulacji ani wprowadzania odmiennych regulacji niż
określone ustawą.
W § 9 pkt 5 uchwały postanowiono, że „wysokość
wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu i uczniów przeliczeniowych korygowana
będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 4 (który
ustala obowiązek składania przez podmiot dotowany comiesięcznej informacji – do 10 dnia każdego miesiąca,
o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności
uprawnienia do otrzymywania dotacji). Tak sformułowany
zapis § 9 pkt 5 uchwały narusza zasadę starannej legislacji,
gdyż jest niejasny, wprowadza nieznane ustawie i nie zdefiniowane w badanej uchwale pojęcie „uczniów przeliczeniowych” i w tym brzmieniu może powodować istotne
wątpliwości przy stosowaniu uchwały.
Rada Gminy Kamienica postanowiła w § 9 pkt 11
uchwały, że ustalona i stanowiąca należność Gminy
Kamienica kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji
w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę lub
przedszkole na rachunek Urzędu Gminy w Kamienicy.
Kolejnym postanowieniem § 9 pkt 12 uchwały, Rada
Gminy ustaliła, że w przypadku zakończenia działalności
jednostki, organ prowadzący jest zobowiązany do rozliczenia dotacji jak w pkt 8 w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności,
a występującą nadpłatę dotacji, podmiot prowadzący
jednostkę zobowiązany jest zwrócić w terminie 21 dni
od dnia rozliczenia. Kolegium Izby zauważa więc,
że zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostały jednoznacznie określone w art. 251 i w art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem
art. 252 powyższej ustawy, dotacje udzielone z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od stwierdzenia
tych okoliczności. Zasady i terminy zwrotu dotacji,
w części niewykorzystanej we właściwym terminie ustala natomiast art. 251 tej ustawy - do 31 stycznia następnego roku w części niewykorzystanej do końca roku
budżetowego lub jeśli termin wykorzystania dotacji jest
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krótszy niż rok budżetowy, w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Dlatego też za niezgodne z prawem należy uznać odmienne uregulowanie
tej kwestii w badanej uchwale Rady Gminy Kamienica.
Przepisy prawa miejscowego nie mogą wprowadzać
regulacji sprzecznych z ustawą, jak również nie powinny
regulować jeszcze raz tego, co zostało już uregulowane
w ustawie.
W § 9 pkt 8 uchwały Rada Gminy Kamienica postanowiła, że kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym
dla przedszkola lub szkoły podlega rozliczeniu poprzez
przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę lub
przedszkole informacji o faktycznej ilości uczniów
w każdym miesiącu roku kalendarzowego (tiret pierwsze) oraz rocznej o wydatkach bieżących jednostki poniesionych w roku kalendarzowym z godnie z art. 80
ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty –
według wzoru na druku stanowiącym załącznik Nr 2
(tiret drugie). We wzorze tej informacji zawartym
w powołanym załączniku, w poz. 2 i 3 wbrew temu postanowieniu występują jednak „koszty kwalifikowane”
a nie wydatki bieżące. Należy więc uznać, że pojęcie
kosztów kwalifikowanych zostało wprowadzone w oderwaniu od unormowań zawartych w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty - a zatem bez
podstawy prawnej. Ustawa o systemie oświaty, ani
w art. 80 ani w art. 90 nie definiuje pojęcia kosztów
kwalifikowanych, podobnie jak nie posługuje się tym
pojęciem badana uchwała w treści normatywnej.
W ocenie Kolegium Izby istnieją podstawy do
stwierdzenia, że kwestionowanymi wyżej zapisami
uchwały Nr XXXII/203/10 z dnia 27 lipca 2010 r. Rada
Gminy Kamienica wykroczyła poza zakres swych kompetencji prawotwórczych przysługujących jej na mocy
art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty,
w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego.
Uwzględniając, iż zakwestionowane postanowienia
uchwały naruszają obowiązujące normy prawne
w stopniu istotnym oraz wobec nie usunięcia przez
Radę Gminy Kamienica przedmiotowych nieprawidłowości w uchwale przed upływem ustawowego terminu
do jej badania nadzorczego, Kolegium Izby uznało,
że postanowienia te nie mogą pozostawać w obrocie
prawnym i postanowiło orzec o ich nieważności.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych /Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449
z późn. zm./.
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR 1513/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
), Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok
2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 29 grudnia 2009r.(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 141,
poz. 867 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Dział

Rozdział

710
71015

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budżetowych na rok 2010 w dziale 710 –
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział 71015 - Nadzór
budowlany, rozdział 71078 - Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury:
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok
2010:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
13 000

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór budowlany
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

71078

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

921
92105

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Zmniejszenia
w złotych
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000

13 000
13 000
13 000
13 000
5 000
5 000

5 000
5 000

5 000

5 000
5 000
5 000

5 000

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta:
Józef Tomal
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UCHWAŁA NR 436/LII/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nowym Targu.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1,
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz załącznika nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia
ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum
kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 132,
poz. 1226) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2010 roku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9.

§ 3. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego włącza się do Zespołu Szkół Technicznych
im. St. Staszica w Nowym Targu.
§ 4. Po włączeniu Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego Zespół Szkół Technicznych im. St. Staszica
w Nowym Targu przyjmuje nazwę: Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu im. St. Staszica.
§ 5. Zobowiązuje się Dyrektora do dokonania stosownych zmian w statucie Zespołu Szkół Technicznych
w Nowym Targu.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010r.
Przewodniczący Rady:
Jan Krzak

§ 2. Organizację Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Nowym Targu, określa statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały Nr 436/LII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 lipca 2010 r.
STATUT
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM.
STANISŁAWA STASZICA W NOWYM TARGU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Nazwa Placówki brzmi: - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica, zwana dalej Centrum.
2.
Siedzibą Centrum jest budynek położony
w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9.
3. Statut Zespołu Szkół Technicznych w Nowym
Targu reguluje wszystkie sprawy związane z działaniem
szkół i placówek wchodzących w jego skład, z wyjątkiem
spraw ujętych w poniższym Statucie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
4. Ilekroć w dalszej części jest mowa o Szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych im.
Stanisława Staszica w Nowym Targu.
II ORGANY CENTRUM
§ 2. 1. Dyrektorem Centrum jest Dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym
Targu.

2. Zadania Dyrektora reguluje Statut Zespołu
Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym
Targu.
3. Zasady tworzenia, zakres działania poszczególnych organów Centrum określa Statut Szkoły.
4. Organizacja Centrum jest zgodna ze Statutem
Szkoły.
III CELE I ZADANIA CENTRUM
§ 3. 1. Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów i słuchaczy dla młodzieży
i dorosłych w oparciu o programy nauczania dla danych
zawodów nauczanych w szkole, a także zlecone przez
inne szkoły lub organ prowadzący. Centrum może również prowadzić dokształcanie i doskonalenie w oparciu
o własne programy. Podstawowymi celami Centrum są:
1) wyposażenie ucznia/słuchacza w standardy w zakresie wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla zawodu,
2) kształtowanie umiejętności ciągłego samokształcenia
i doskonalenia zwiększającego szanse na aktywność
zawodową,
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3) wdrażanie do zachowań przedsiębiorczych oraz dostosowania się do wymagań zmieniających się potrzeb i uwarunkowań.
2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół
prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w tym modułowego programu nauczania dla
danego zawodu;
2) Prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników;
3) Organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i słuchaczy różnych form doskonalenia w trybie i na
zasadach określonych w odrębnych przepisach;
4) Przygotowywanie oferty prowadzonego kształcenia
ustawicznego dostosowanej do potrzeb rynku pracy;
5) Koordynacja kształcenia praktycznego wynikająca
z porozumień zawartych przez organ prowadzący
na terenie województwa małopolskiego lub innych
województw;
6) Gromadzenie, analiza i upowszechnianie informacje
o zakresie i potrzebach kształcenia praktycznego prowadzonego przez inne centra kształcenia praktycznego
na terenie województwa małopolskiego i innych województw;
7) Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych
przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, w szczególności organizowanie:
a) specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznej
nauki zawodu,
b) kursów dla dorosłych podwyższających i zmieniających kwalifikacje oraz współuczestnictwo w organizowaniu egzaminów kwalifikacyjnych,
c) zagranicznych wyjazdów studyjnych o tematyce
związanej z kierunkami działania Centrum,
d) regionalnych i ogólnopolskich konkursów i wystaw,
e) stałej i systematycznej współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) celem tworzenia
nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, dydaktycznych i techniczno-technologicznych,
f) konferencji, seminariów, oraz giełd wyrobów, produktów rolnych i usług.
8) Opracowania i upowszechnienia różnego rodzaju
publikacji, instrukcji folderów, ulotek, filmów i innych
materiałów związanych z działalnością Centrum;
9) Świadczenie usług, sprzedaż, realizacja zamówień.
3. Centrum realizuje zadania wymienione w ust. 2
poprzez:
1) organizowanie kursów czyli pozaszkolnych form
kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin
zajęć edukacyjnych, których ukończenie umożliwia
uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowanych
zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia;
2) organizowanie kursów zawodowych czyli kursów,
których program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania wybrane z programu nauczania
dla zawodu, dopuszczonego do użytku szkolnego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursów zawodowych są zaliczane
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przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych
prowadzącej kształcenie zawodowe;
3) organizowanie seminariów czyli pozaszkolnych form
kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin
zajęć edukacyjnych, których ukończenie umożliwia
uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowanych zgodnie z programem nauczania
przyjętym przez organizatora kształcenia;
4) organizowanie praktycznej nauki zawodu, zgodnie
z ramowymi planami nauczania i realizowanymi programami;
5) organizowanie warsztatów dydaktycznych dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
6) organizowanie w formie modułowej kursów dla
uczniów szkoły, poszerzających umiejętności zawodowe;
7) prowadzenie działalności usługowej.
§ 4. Organizacja praktycznej nauki zawodu.
1. Centrum organizuje praktyczną naukę zawodu.
2. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest
w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
3. Realizacja praktycznej nauki zawodu w formach
wymienionych w ust. 2 odbywa się w pracowniach
Centrum oraz w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach i podmiotach gospodarczych zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Centrum a Pracodawcami.
4. Centrum jest odpowiedzialne za zapewnienie
warunków do realizacji programu praktycznej nauki
zawodu. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez nauczycieli zawodu i instruktorów.
5. Praktyki zawodowe odbywają się pod opieka
osób wyznaczonych przez kierownictwo zakładu. Ze
strony Centrum sprawowany jest nadzór pedagogiczny
przez nauczyciela zawodu lub kierownictwo.
§ 5. Współpraca ze szkołami.1. Centrum współpracuje z dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół
w zakresie wypełniania zadań dydaktycznych i wychowawczo - opiekuńczych poprzez:
1) powiadamianie o wynikach realizacji zadań dydaktycznych, bieżących ocenach oraz frekwencji i zachowaniu uczniów,
2) przekazywanie informacji o wynikach klasyfikacji,
3) zapraszanie przedstawicieli szkół macierzystych do
uczestnictwa we wspólnym podsumowaniu praktyki
zawodowej,
4) formułowanie pisemnych opinii o uczniach i słuchaczach odbywających zajęcia w Centrum na prośbę zainteresowanych,
5) wybieranie wspólnie z zespołem przedmiotowym szkoły
macierzystej programów nauczania, aktualizowanie programów lub tworzenie programów autorskich.
§ 6. Współpraca z instytucjami.
1. Centrum współpracuje z instytucjami i podmiotami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi)
w zakresie wypełniania zadań dydaktycznych oraz statutowych poprzez:
1) spotkania z przedstawicielami instytucji i podmiotów
gospodarczych w celu omówienia zasad współpracy,
tworzenia i udoskonalania nowoczesnych rozwiązań
dydaktycznych i techniczno - technologicznych,
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2) wzajemne przekazywanie informacji dotyczących
przebiegu współpracy oraz spraw związanych z działalnością dydaktyczno - wychowawczą,
3) prowadzenie badań rynku pracy pod względem zapotrzebowania na zawody poszukiwane,
4) świadczenie usług oraz udostępnianie bazy materiałowej i technicznej,
5) realizację praktyk studenckich i staży zawodowych.
IV SŁUCHACZE CENTRUM

§ 8. 1. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy, w przypadku gdy:
1) wyraźnie naruszy zasady współżycia społecznego,
2) na terenie Centrum spożywa, sprzedaje lub namawia
innych do zażywania środków odurzających i alkoholu
bez względu na ich pochodzenie,
3) nie reguluje opłat obowiązujących w Centrum
w wyznaczonych terminach,
4) narusza postanowienia niniejszego Statutu.
§ 9. 1.
Dyrektor.

§ 7. 1. Słuchacz Centrum ma prawo do:
1) poszanowania własnej godności,
2) wyrażania własnych poglądów o ile nie naruszają one
godności drugiego człowieka,
3) zdobywania wiedzy oraz korzystania w tym celu ze
środków Centrum,
4) uzyskiwania nagród i wyróżnień,
5) zrzeszania się w organizacjach na zasadach określonych w regulaminie tych organizacji,
6) rozwijanie i samorealizacja własnych umiejętności
twórczych.
2. Do obowiązków Słuchaczy należy:
1) poszanowanie godności drugiego człowieka,
2) dbanie o godność Słuchacza i dobre imię Centrum,
3) pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie
stwarza mu Centrum,
4) postępowanie zgodnie ze statutem,
5) okazywanie szacunku pracownikom i przestrzeganie
zasad współżycia koleżeńskiego,
6) wykazywanie troski i dbałości o mienie Centrum,
7) regularne uiszczanie opłat za możliwość kształcenia
w przewidzianych umowami terminach,
8) uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem
nauki.

Poz. 3658,3659

Decyzję o skreśleniu słuchacza podejmuje

2. O swojej decyzji Dyrektor niezwłocznie powiadamia Słuchacza.
3. Decyzja Dyrektora w sprawie skreślenia jest
decyzją administracyjną, od której przysługuje odwołanie, zgodnie z obowiązującym prawem.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 11. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania uczniów i słuchaczy oraz księgową-finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 12. Zasady gospodarki finansowej Centrum określają inne przepisy.
§ 13. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności
Centrum poprzez udostępnienie go w sekretariacie Centrum.
Przewodniczący Rady:
Jan Krzak

3658

3659
3659

UCHWAŁA NR XLV/356/10
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 211 , art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
nr 157, poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) Rada Gminy Iwanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesienia w planie istniejących dochodów budżetu gminy na kwotę 198.333,00 zł –
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów
budżetu – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2. Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych
i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 – jak załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice

z dnia 28 stycznia 2010r. – zmienionej zarządzeniem
Nr 10/2010 WG Iwanowice z dnia 01.03.2010r,
Nr 15/2010 z dnia 31.03.2010r., 17/2010 z dnia
09.04.2010r., Nr 19/2010 z dnia 15.04.2010r.., Nr 20/2010
z dnia 22.04.2010r., Nr 22/2010 z dnia 26.04.2010r.,
Nr 23/2010 z dnia 30.04.2010r., Nr 27/2010 z dnia
24.05.2010r., Nr 28/2010 z dnia 27.05.2010r., Nr 36/2010
z dnia 16.06.2010r., Nr 41/2010 i Nr 42/2010 z dnia
30.06.2010; Nr 44/2010 z dnia 23.07.2010r. oraz
Nr 46/2010 z dnia 17.08.2010r. - wprowadza się następujące zmiany :1. w załączniku nr 1 (dochody) wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały,
2. załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody budżetu
Gminy Iwanowice na rok 2010) – otrzymuje brzmienie,
jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3. W zapisie § 5 w punkcie 1 skreśla się kropkę
i dodaje się zwrot w brzmieniu: „oraz zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 487

– 31021 –
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korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
na rok 2010 – jak załącznik nr 4a do uchwały”;

2) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.143.310,00 zł;

4. Załącznik Nr 4a (Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska i wydatki na realizację zadań związanych
z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok
2010)– otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

6. załącznik nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Iwanowice) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5.
dotychczasowy zapis § 3 ust 3 otrzymuje
brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Iwanowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie
zaplanowanych w rozchodach spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 720.955,00 zł;

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Stopiński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/356/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok.

Lp.

Dział

1

756

Rozdz.

75618

2

801
80104

80148

3

852
85216

Nazwa – treść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym dochody bieżące:
- wpływy z opłat za koncesję (059)
- wpływy z kar pieniężnych od ludności za niewłaściwe korzystanie ze środowiska (057)
- wpływy z urzędu marszałkowskiego kar pieniężnych od
osób prawnych (058)
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym dochody bieżące:
- wpływy z usług (083)
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym: dochody bieżące:
-wpływy z usług związanych z żywieniem(083)
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
w tym dochody bieżące:
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
(291)
- wpływy ze zwrotu świadczenia pobranego
w nadmiernej wysokości (097)
Razem:
Różnica:

Zmniejszyć

Zwiększyć
4.805,00

4.805.00
4.805,00

4.805,00
-

105,00
4.700,00
192.560,00
192.560,00

4.805,00
192.560,00
122.560,00

192.560,00
122.560,00
70.000,00

968,00
968,00

70.000,00
968,00
968,00

968,00

968,00

198.333,00
-

198.333,00
-

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/356/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Iwanowice na rok 2010

Wyszczególnienie

Plan

A.DOCHODY OGÓŁEM
B.WYDATKI OGÓŁEM
C.Wynik – NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)
D.Finansowanie (D1 – D2)
D1.PRZYCHODY BUDŻETU z tego:
- przychody z lokaty środkówna rachunku terminowym
- wolne środkijako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca zrozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- pożyczki i kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
D2. ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
1) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na realizację inwestycji – dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Naramie.
2) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na realizację inwestycji pn. Kanalizacja Maszków – I etap
3) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji budowa sieci gazowej wraz
z przyłączami w miejscowości Sieciechowice
4) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycjipn. termomodernizacja budynku
szkolnego w Damicach
5) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycjipn. termomodernizacja budynku
szkolnego w Sieciechowicach

19.596.048,22
22.330.984,22
- 2.734.936,00
2.734.936,00
3.488.036,00
207.683,00
416.088,00
2.143.310,00
720.955,00
753.100,00
129.600,00
500.000,00
78.000,00

24.000,00

21.500,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Stopiński
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/356/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010.
Wyszczególnienie
I. Stan środków pieniężnych na początek roku
II. Przychody ogółem (suma wierszy 4+5)
z tego:
- wpływy własne
- wpływy przekazane przez zarząd województwa
- wpływy z kar od ludności za niewłaściwe korzystanie ze środowiska
III. Środki dyspozycyjne ( wiersz 1 + wiersz 2 )
IV. Wydatki ogółem (suma wierszy od 9 do 10)
z tego na:
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi – wapnowanie
- inne wydatki (nie wymienione w wierszu 9 )
V. Stan środków pieniężnych na koniec roku (wiersz 6 - wiersz 7)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Kwota w złotych bez
znaku po przecinku
16.846
6.205
------100
4.805
1.300
23.051
23.051
-----10.000
13.051
0,00
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Stopiński
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/356/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Iwanowice na lata 2009-2016
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Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Stopiński
3659
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UCHWAŁA NR XLII/271/10
RADY GMINY LIPNICA MUOROWANA
z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2007 r. nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz.
1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, nr 86 poz. 720,
nr 168 poz. 1323) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Bocheńskiego (Uchwała Nr 642/2010 z dnia 21 lipca 2010 r.), uchwala się co następuje:
§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipnica Murowana.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Włodarczyk
Załącznik
do Uchwały Nr XLII/271/10
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 28 lipca 2010 r.

Drogi zaliczenie do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz ustalenie ich
przebiegu.
Lp
1.

Rajbrot

Działki
122, 133,
987, 1005

Długość
~ 800 m

Nawierzchnia
Bitumiczna

2.

Rajbrot

2923

~ 500 m

3.

Rajbrot

~ 600 m

4.

Rajbrot

3107,
3148/4,
3149, 3204
3360, 3365

Bitumicznożużlowa
Bitumiczna

~ 507 m

Bitumiczna

5.

Lipnica Murowana – Lipnica
Górna

579/4
LM1682,
1652/2 LG

~ 3660 m

Bitumiczna

6.

Lipnica Górna

1102

~ 414 m

Żużlowobetonowa

Przebieg
Od drogi powiatowej 2075K do działek budowlanych i rolno-budowlanych (Podlesie
do Malika)
Od drogi powiatowej 2075K do kompleksu
sportowego „ORLIK” (droga do OrlikaOd drogi powiatowej 1447K do działek budowlanych (Kolęcina – Konopki)
Od drogi powiatowej 1447K do działek budowlanych (Jędroski)
Od drogi wojewódzkiej nr 966 w m. Lipnica
Murowana do działek budowlanych
i rolnych oraz dalej z powrotem do drogi
wojewódzkiej nr 966 w Lipnicy Górnej –
wylot pod gospodą „Pod Kamieniem” (Na
Działy Południowe do Kamienia)Od drogi powiatowej 2076K w m. Lipnica
Górna do działek budowlanych
i budowlano-rolnych (Betonówka)

Objaśnienia skrótów:
LG – Lipnica Górna
LM – Lipnica Murowana
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Włodarczyk
3660
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UCHWAŁA NR XLII/279/10
RADY GMINY LIPNICA MUOROWANA
z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich
usytuowania.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2000 roku Nr 147 poz 1231
z pózn.zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala,
co następuje :
§ 1. W uchwale nr IV/32/03 Rada Gminy w Lipnicy
Murowanej z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz określenia zasad ich usytuowania (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z dnia 15 maja 2003 roku
Nr 117 poz.1511 z póżn. zm.) §1 otrzymuje brzmienie : „
§1 Ustala się następującą liczbę punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjąt-

kiem piwa) na terenie Gminy Lipnica Murowana
z przeznaczeniem do spożycia:
1) poza miejscem sprzedaży 10 ( słownie: dziesięć)
2) w miejscu sprzedaży 10 ( słownie: dziesięć)”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Włodarczyk

3661

3662
3662

UCHWAŁA NR LVII/366/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dla Miasta Mszana Dolna liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.12
ust. 1 ustawy ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) - Rada Miasta
Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/68/99 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie ustalenia dla
Miasta Mszana Dolna liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży, zmiana uchwała Nr XXXVII/233/2001 (Dziennik

Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 151 poz. 2245)
wprowadza się następującą zmianę:
-- §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dla Miasta Mszana Dolna20(słownie: dwadzieścia) punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Eugeniusz Sieja

3662

3663
3663

UCHWAŁA NR LXVIII/697/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. c -d, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i, art. 18 ust. 2 pkt 10,
art. 51 ust. 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 211-212, art. 214-

215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258,
art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz
art. 121 ust. 4-5, art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
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publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Niepołomice na
rok 2010 Nr LIX/599/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. (zwanej
dalej: „uchwałą budżetową”) wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:

Poz. 3663
1) dochody bieżące: 72.285.444,23 zł

2) dochody majątkowe: 46.104.218,00 zł (z czego: dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
36.808.795,00 zł).”
2. Do tabeli nr 1 „Dochody” wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody
budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 118.389.662,23 zł,
w tym:
DOCHODY
Lp. Dz. Rozdz.
Nazwa – treść
1
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej §0960
2
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
w tym:
dochody majątkowe:
Inwestycje
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §6298
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich §6207
3
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
dochody majątkowe:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
§0750
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
§0770
4
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
dochody bieżące:
Podatek od nieruchomości §0310
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym:
dochody bieżące:
Podatek od nieruchomości §0310
Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększenia

(w złotych)
Zmniejszenia
200 000,00
200 000,00

200 000,00
5 200 000,00
5 200 000,00

5 200 000,00
5 200 000,00

5 200 000,00

5 200 000,00

1 400 000,00
1 400 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

1 400 000,00

2 500 000,00

1 650 000,00

350 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00
650 000,00

500 000,00
150 000,00
350 000,00
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w tym:
dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób prawnych §0020
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
w tym:
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020
Pozostała działalność
w tym:
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020
RAZEM

3. w §2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 122.648.834,23 zł.
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na
łączna kwotę 77.072.274,23 zł w tym:

15 700,00

350 000,00
15 700,00
15 700,00

15 700,00

15 700,00

15 700,00

8 265 700,00

8 265 700,00

4)wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę Niepołomice lub planowanych do
udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2010 –
w łącznej kwocie 70.000,00 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego 2.430.000,00 zł.”
4. w §3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
„Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości
łącznej 59.111.682,92 zł
45.576.560,00 zł z czego wydatki na programy finansoa) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
32.232.835,16 zł
w kwocie 25.945.210,00 zł”
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed5. Do tabeli nr 2 „Wydatki” wprowadza się nastęnostek budżetowych 26.878.847,76 zł
pujące
zmiany:
2) wydatki na dotacje na zadania zlecone 7.848.213,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
7.612.378,31 zł
WYDATKI
( w złotych)
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa – treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
1
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2 200 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 200 000,00
w tym:
wydatki majątkowe:
Inwestycje
Kanalizacja sanitarna wsi, zachodnia część Gminy §6050
2 200 000,00
2
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
150 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
150 000,00
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedno150 000,00
stek budżetowych
3
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW50 000,00
POŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
50 000,00
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedno50 000,00
stek budżetowych
4
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
480 512,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe
480 512,00
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedno480 512,00
stek budżetowych
5
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
218 099,00
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6

851
85141

7
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8

900
90095

9

926
92605
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Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
w tym:
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacja zadań bieżących jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OCHRONA ZDROWIA
Ratownictwo medyczne
w tym:
wydatki majątkowe:
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do
zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
w tym:
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
wydatki majątkowe:
Inwestycje
Budowa boiska w Niepołomicach - "Orlik 2012"
RAZEM

Poz. 3663
168 099,00

26 300,00
141 799,00
50 000,00

50 000,00
41 389,00
41 389,00

41 389,00
19 700,00

19 700,00
19 700,00

16 200,00
3 500,00
19 700,00

16 200,00
3 500,00
200 000,00
200 000,00

200 000,00
1 060 000,00
1 060 000,00

580 000,00

480 000,00
2 219 700,00

2 219 700,00
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6. Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie:
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010
L.p.
1
2
3
4

5

Nazwa
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Przychody budżetu
zaciągnięte pożyczki
zaciągnięte kredyty
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
spłata zaciągniętych kredytów bankowych
spłata zaciągniętych pożyczek
wykup wyemitowanych należności
środki na udzielenie pożyczek z budżetu (pożyczka dla .OSP Niepołomice 120.000.oraz OSP Zabierzów Bocheński 84.000.-)

(w złotych)
Kwota
118.389.662,23
122.648.834,23
-4.259.172,00
28.465.621,00
23.761.621,00
4.500.000,00
204.000,00
24.206.449,00
616.000,00
20.886.449,00
2.500.000,00
204.000,00

7. W uchwale budżetowej zmienia się brzmienie tabeli nr 10 „Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Niepołomice”:
Prognoza długu
(w tys.
zł.)
Lp
I.
1.

2.
3.

II.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
III.
1.

2.
IV.

Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1 + 2 + 3)
Dochody własne
w tym:
- udziały w podatku dochodowym
– podatki i opłaty lokalne
– dochody z mienia
– pozostałe
Subwencje
Dotacje
w tym na:
– zadania zlecone
i powierzone
- fundusz spójności
– zadania własne
PRZYCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)
wnioskowane papiery
wartośc. wyem.przez gminę
pożyczki zaciągnięte
pożyczki wnioskowane
pożyczki wnioskowane zadania z udziałem środków
europejskich
kredyty wnioskowane
kredyty wnioskowane zadania z udziałem środków
unijnych
Wpływy z pożyczek udzielonych
Wolne środki
OGÓŁEM (poz. I + II)
WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (1 + 2)
Wydatki bieżące
w tym:
a. wynagrodzenia
b. odsetki od zaciągniętych
kredytów i pożyczekpotenc.
spłat udziel. poręczeń
Wydatki majątkowe
– inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU do
zadłużenia (1+2 +3)

2010
118 390

2011
106 641

2012
94 916

2013
98 792

2014
102 843

2015
108 752

2016
113 269

2017
117 996

2018
122 659

2019
127 864

64 244

56 812

59 475

62 217

65 093

68 111

71 277

74 523

78 338

82 033

15 664

16 447

17 270

18 133

19 040

19 992

20 991

22 041

23 143

24 300

17 525
5 000
26 055
20 482
33 664

18 401
5 100
16 864
20 922
28 906

19 321
5 202
17 682
21 340
14 102

20 287
5 254
18 542
21 767
14 807

21 302
5 307
19 444
22 203
15 548

22 367
5 360
20 392
22 647
17 993

23 485
5 413
21 386
23 100
18 893

24 659
5 467
22 355
23 636
19 837

25 892
5 522
23 781
23 491
20 829

27 186
5 577
24 970
23 961
21 870

6 587

6 916

7 262

7 625

8 007

10 075

10 579

11 108

11 663

12 246

20 873
6 204
28 466

15 475
6 514
365

6 840
207

7 182
0

7 541
0

7 918
0

8 314
0

8 730
0

9 166
0

9 624
0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

_
23 762
_

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

3 500
1 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

365

–

–

–

–

–

–

–

204
146 856
122 650

–
107 006
93 321

207
95 123
86 045

–
98 792
89 685

–
102 843
91 049

–
108 752
102 457

–
113 269
102 185

–
117 996
109 577

–
122 659
115 536

127 864
127 752

77 073

57 543

60 812

63 172

64 861

72 934

71 896

75 173

78 683

82 870

32 124
2 430

32 766
3 500

33 422
3 200

34 090
2 900

34 772
2 500

35 467
2 000

36 177
1 200

36 900
600

37 638
250

37 573
50

45 577
45 577
24 206

35 778
35 778
13 685

25 233
25 233
9 078

26 513
26 513
9 107

26 188
26 188
11 794

29 523
29 523
6 295

30 289
30 289
11 084

34 404
34 404
8 419

36 853
36 853
7 123

44 882
44 882
112
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1.

2.

3.
V.

VI.

Spłata kredytów, zaciągnietych pożyczek oraz obligacji
Spłata pożyczek dot. FS
Spłata pożycz. i kredytów
wniosk.
Spłata pożyczek i kredytów
na zadania z udziałem
środków europejskich
Udzielone pożyczki
OGÓŁEM (poz. III + IV)
INFORMACJA SZCZEGÓŁ
O WYS. ODSETEK(z poz. III,
1 b)
– od kredytów, pożycz
i obligacji
– od wnioskowanychpożyczek i kredytów i obligacji
SPŁATA RAT POŻYCZ.
I OBLIG WRAZ Z ODSETEK
(poz. IV+V)
Zadłużenie na koniec roku
Zadłużenie na koniec roku
związane z realizacją zadań
z udziałem środków unijnych
Zadłużenie na koniec roku**
Wskaźnik z art. 169 (Fin.
Publ.)**
Wskaźnik z art. 170 (Fin.
Publ.)**
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24 002

10 002

5 371

5 607

8 294

2 795

7 584

4 919

3 040

-

10 318

7 500
3 500

0
3 500

0
3 500

0
3 500

0
3 500

0
3 500

0
3 500

0
3 650

112

125

125

125

125

125

125

125

125

-

204
146 856
2 430

183
107 006
3 500

207
95 123
3 200

98 792
2 900

102 843
2 500

108 752
2 000

113 269
1 200

117 996
600

122 659
250

127 864
50

2 000

1 800

1 600

1 400

1 200

900

500

250

100

_

430

1 700

1 600

1 500

1 300

1 100

700

350

150

50

26 636

17 185

12 278

12 007

14 294

8 295

12 284

9 019

7 373

162

75 874
8 500

62 372
-

53 501
-

44 394
_

32 600
_

26 305
_

15 221
_

6 802
_

112
_

_
_

67 374
13,8

62 372
9,0

53 501
12,8

44 394
12,0

32 600
13,8

26 305
7,5

15 221
10,7

6 802
7,5

112
-

-

44,9

31,7

56,9

58,5

56,4

24,2

13,4

5,8

8. W uchwale budżetowej zmienia się brzmienie tabeli nr 11 „Wieloletnie Programy Inwestycyjne”:
Lp.

Program

Jednostka
Okres
Łączne
Wysokość
Wysokość
organizacyjna realizacji
nakłady
wydatków
wydatków
realizująca
programu finansowe
w roku
w roku
program
2010
2011
3
4
5
7
8
Urząd Miasta
2010- 3 165 000,00 1 040 000,00 2 125 000,00
i Gminy
2011
w Niepołomicach

1
2
1. Poprawa bezpieczeństwa
socjalnego
mieszkańców
Gminy Niepołomice poprzez
adaptację obiektu socjalnego
na potrzeby
Domu Spokojnej Starości
w Staniątkach
2. Infrastruktura
Urząd Miasta
i Gminy
dla rozwoju
przedsiębiorw Niepołomicach
czości na terenie Niepołomickiej Strefy
Przemysłowej –
ul. Wimmera
3. Budowa MałoUrząd Miasta
polskiego Ceni Gminy
trum Dźwięku
w Niepołomicach
i Słowa
4. Dostęp do InUrząd Miasta
ternetu szansą
i Gminy
na lepszy start w Niepołomicach
w przyszłość
5. Kolektory słoUrząd Miasta
neczne
i Gminy
w Niepołomicach
6. Rozwój społeUrząd Miasta
czeństwa ini Gminy
formatycznego w Niepołomicach
:e-Niepołomice

Wysokość
wydatków
w roku
2012
9
-

Wysokość Wysokość
wydatków wydatków
w roku
w roku
2013
2014
10
11
-

20102011

17 900 000,00 5 900 000,00 12 000 000,00

-

-

-

20092011

7 168 000,00 6 310 000,00 858 000,00

-

-

-

20102013

1 776 718,00 1 369 238,00 161 040,00

20102013

69 451 881,18 13 808 324,95 28 940 865,13 26 630 281,60 72 409,50

20102011

4 788 757,14 1 197 189,29 3591 567,85

161 040,00

-

85 400,00

-

-
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7. Program POUrząd Miasta
WER - Strategia
i Gminy
na rzecz racjo- w Niepołomicach
nalizacji zużycia
energii
8. Program Baltic
Urząd Miasta
Sea Region
i Gminy
w Niepołomicach
9. Kompleksowa
Urząd Miasta
modernizacja
i Gminy
w Niepołomicach
ciepła wraz
termomodernizacją budynków
użyteczności
publicznej
w Gminie Niepołomice
10. Projekt "ModerUrząd Miasta
nizacja kształi Gminy
cenia zawodo- w Niepołomicach
wego
w Małopolsce"
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20102011

360 000,00

151 000,00

209 000,00

20102012

732 400,00

205 071,00

292 956,00

234 373,00

20102011

2 229 931,91 457 334,13

914 655,99

-

20102014

973 538,00

175 699,00

231 927,00

-

-

-

-

193 628,00

-

-

202 927,00 169 357,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach:
Marek Ciastoń
3663

3664
3664

UCHWAŁA NR LX/408/10
RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmiany sieci szkolnej na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
Na podstawie art. 14a ust. 1 i 1a ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta
Rabka-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany sieci szkolnej na terenie
Gminy Rabka-Zdrój polegającej na:1. utworzeniu Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Ponicach.

2. utworzeniu Punktu Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Rabka-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój
mgr Maria Górnicka-Orzeł

3664

3665
3665

UCHWAŁA NR XXXVIII/230/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łazy.
W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 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.) Rada
Gminy Rzezawa uchwala co następuje:

7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.

§ 1. W Statucie Sołectwa Łazy stanowiącego załącznik
Nr 8 do uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr VII/46/03 z dnia
5 czerwca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre-

W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:
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ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.

Poz. 3665,3666,3667

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/231/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad
i trybu korzystania z publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzezawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) i art. 4
ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 716 ze zm.) Rada Gminy Rzezawa uchwala
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/158/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu
korzystania z publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Rzezawa wprowadza się następujące zmiany:1. Opłata za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową obejmuje:
§ 4 otrzymuje brzmienie:
a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój
umysłowy dziecka,
b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania
otaczającym światem,
c) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
e) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

a) 90,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) –
w przypadku przedszkola 10 – godzinnego,
b) 80,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt złotych ) w przypadku przedszkola 9 – godzinnego,
c) 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych ) –
w przypadku przedszkola 7 oraz 7,5 godzinnego.
3. Upoważnia się dyrektora przedszkola do obniżki opłaty, o której mowa w pkcie 2 o:
1) 20% na drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do
przedszkola;
2) 40% na trzecie i następne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola;
3) 60% w przypadku dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – korzystających ze świadczeń wypłacanych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września
2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi miesięcznie:
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UCHWAŁA NR XXXII/321/10
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Skrzyszów
Na podstawie art.18 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./ Rada Gminy Skrzyszów
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Skrzyszów stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/7/02 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Sta-

tutu Gminy Skrzyszów /Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2003 r. Nr 19, poz.283/ zmienionej uchwałami
Rady Gminy Nr XXVI/259/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
/Dz.Urz. Województwa Małopolskiego: z 2006 r. Nr 151,
poz.1014/, Nr XIV/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
/Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2008 r. Nr 548
poz. 3563/ i Nr XXIV/233/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.
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/Dz.Urz. Województwa Małopolskiego Nr 480, poz.3627/
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Gmina położona jest w województwie
małopolskim, w powiecie tarnowskim i obejmuje obszar
o powierzchni 86,23 km kwadratowych.
2.Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.
3.Siedzibą organów Gminy jest miejscowość
Skrzyszów.”,
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3.1. Gmina Skrzyszów posiada herb, flagę
i pieczęć.
2. Herbem Gminy Skrzyszów jest w polu błękitnym święty Stanisław ukazany ponad złotym kościołem
z wysoką wieżą, z prawicą uniesioną w geście błogosławieństwa, z głową pochyloną w prawo w stronę
kościoła. Święty przedstawiony jest w czerwonym ornacie i infule oraz ze złotym pastorałem w lewej ręce i ze
złotym nimbem wokół głowy. Wzór herbu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.
3. Flaga Gminy Skrzyszów ma postać płata składającego się z trzech pionowych pasów: błękitnego,
białego i błękitnego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem ¼ : ½ : ¼. Na pasie środkowym
umieszczony jest herb gminy. Stosunek szerokości do
długości płata flagi wynosi 5 : 8. Wzór flagi stanowi
załącznik Nr 3 do Statutu.
4. Pieczęć Gminy Skrzyszów ma postać okrągłą
zawiera w swojej centralnej części herb Gminy. Napis
umieszczony na pieczęci biegnie wokół herbu i brzmi:
GMINA SKRZYSZÓW. Wzór pieczęci stanowi załącznik
Nr 4 do Statutu.
5. Herb, flaga i pieczęć Gminy podlega ochronie
prawnej. Zasady i warunki używania herbu, flagi
i pieczęci dla podmiotów innych niż Gmina określa Rada
Gminy. Używanie herbu i flagi w celach komercyjnych,
w tym handlowych i reklamowych, wymaga zgody Wójta Gminy Skrzyszów.”,
3) w § 14 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz
niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo
od dnia odwołania, sesję rady gminy w celu wyboru
przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
8. Sesję rady gminy, o której mowa w ust.7, do
czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na
prowadzenie sesji.”.
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16.1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia
o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał.
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2. Rada gminy może wprowadzić zmiany
w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy
zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na
dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego
kraju.
4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający
w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych na dzień przypadający w ciągu
21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.
5. W przypadku wyborów
pierwszą sesję zwołuje osoba, którą
strów wyznaczył do pełnienia funkcji
samorządu terytorialnego. Przepis
odpowiednio.

przedterminowych
Prezes Rady Miniorganów jednostki
ust. 3 stosuje się

6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do
czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni
od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji
powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu
drugim.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej
w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 1a,
z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy
jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on
do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.”,
5) w § 17 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
„5. Przebieg sesji jest rejestrowany przy pomocy
cyfrowego urządzenia do nagrywania dźwięku.”,
6) w § 22:
a) w ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień dyskusji, tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków oraz
numery podjętych uchwał,”.
b) po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
„5.Do protokołu dołącza się nagrania dźwiękowe
przebiegu sesji.”
7) w § 51 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego.”
8) § 53 otrzymuje brzmienie:
„ § 53. 1. Dochodami Gminy są:
1) dochody własne,
2) subwencja ogólna,
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
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2. Dochodami własnymi Gminy są również
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.
3. Dochodami Gminy mogą być:
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi,
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.”
9) w § 63 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Poz. 3667,3668

a) w § 9 skreśla się ust.8,
b) § 10 otrzymuje brzmienie:
„ § 10. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii, wniosku lub stanowiska i są przedkładane Radzie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skrzyszów.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Roman Such

„3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240),”
10) w załączniku Nr 6:
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UCHWAŁA NR XL-270-2010
WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2010- 2014 oraz
zasad wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz.1337), art. 21 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (
t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266, z 2006 r. Nr 86 poz.
602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833),
oraz art.. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz.
1606 Nr 267 poz. 2253, z 2006 r. Nr 73 poz. 501, Nr 104
poz. 708, Nr 145 poz. 1050, Nr 220 poz. 1600), -Rada
Gminy Sułoszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2010- 2014
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwala się „Zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Pasternak
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL-270-2010
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 8 lipca 2010 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sułoszowa 20102010 2014
§ 1. Mieszkaniowy zasób Gminy stanowią lokale mieszkalne w budynkach komunalnych Gminy.

§ 2. Remonty i modernizacje lokali prowadzone bęb
dę w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości finansofinans
wych Gminy. Wysokość nakładów określona będzie
corocznie w uchwale budżetowej.
§ 3. Zasady polityki czynszowej.1. Ustala się czynsz
za lokale mieszkalne.
2. Najemca zobowiązany jest oprócz czynszu do
uiszczenia opłat związanych z eksploatacją mieszkania,
opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do
lokalu energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbiór nieni
czystości płynnych i stałych.

`
niezwłocznie wystosować do najemcy pisemne wezwawezw
nie do zapłaty przez niego zaległego czynszu wraz
z informacją o prawnych konsekwencjach nie uiszczenia
czynszu w terminie.
9. W przypadku dokonania przez Gminę ulepszeń
w lokalach mających wpływ na wysokość czynszu za ten
lokal, najemca będzie płacił czynsz w wysokości
uwzględniającej ulepszenie od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym standard lokalu się podniósł.
§ 4. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy:

3. Obowiązujące stawki czynszu dla lokali ustala
Wójt Gminy.

1. Za zarządzenie zasobem mieszkaniowym odo
powiedzialny jest Wójt Gminy.

4. Podstawową stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali ustala się z uwzględnieniem
czynników podwyższających wartość użytkową.

2. Wójt Gminy w wykonaniu czynności, o których
mowa w ust. 1 zobowiązany jest w szczególności do:

5. Ustala się czynniki podwyższające stawkę bab
zową czynszu:

1) podejmowania czynności mających na celu właściwe
utrzymanie techniczne budynków, w których znajdują
się lokale mieszkalne,
2) zawierania umów najmu z najemcami.
§ 5. Finansowanie gospodarki zasobami mieszkamieszk
niowymi prowadzone będzie z dochodów pochodzących
z czynszów za lokale, w razie potrzeby z innych dochodów budżetowych.

6. Ustalone w ust. 5 czynniki podwyższające stawkę
staw
bazową czynszu stosowane będą Proporcjonalnie do
wielkości zajmowanej powierzchni lokalu.
7. Podwyższenie stawki bazowej czynszu może
następować nie częściej niż co 6 miesięcy.
8. Czynsz płacony jest z góry do dnia 10 każdego
miesiąca na wskazany rachunek
unek bankowy. W przypadku
pojawienia się zaległości w zapłacie czynszu należy

§ 6. Wysokość wydatków określać będzie corocznie
Wójt Gminy w projekcie budżetu uwzględniając kok
nieczne koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów
i modernizacji lokali i budynków w tym także wydatki
inwestycyjne.
Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczą
Kazimierz Pasternak
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL-270-2010
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 8 lipca 2010 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Pasternak
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UCHWAŁA NR XXXVII/264/2010
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Komunalnego Przedszkola Publicznego w Szczurowej"
w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, art. 87
ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 1 pkt 2 ust. 2 i 3 oraz art. 100
ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./ oraz § 68 i § 69 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu
w inną formę organizacyjno-prawną /Dz. U. nr 116,
poz. 783, z późn. zm./
Rada Gminy Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się zakład
budżetowy pod nazwą "Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczurowej" w celu jego przekształcenia
w jednostkę budżetową.
§ 2. 1. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 następuje z dniem 1 stycznia 2011 roku.
2. Po przekształceniu w jednostkę budżetową
przedszkole zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3. 1. Czynności likwidacyjne zakładu budżetowego wskazanego w § 1 przeprowadza dyrektor przedszkola w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
2. Czynności likwidacyjne obejmują:

się w użytkowaniu przekształcanego zakładu budżetowego;
2) Zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych przekształconego zakładu budżetowego zgodnie
z przepisami o rachunkowości;
3) Sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego.
3. Po przekształceniu w jednostkę budżetową
przedszkole zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 4. Z dniem 01 stycznia 2011 roku mienie likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień
likwidacji przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
§ 5. Z dniem 1 stycznia 2011 roku należności
i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego
przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
§ 6. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami jednostki budżetowej, zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy.
§ 7. Statut nowo utworzonej jednostki budżetowej
zostanie nadany odrębną uchwałą Rady Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości,
w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu
środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego

Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Tyrcha
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UCHWAŁA NR XXXVII/265/2010
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie : likwidacji zakładu budżetowego "Komunalnego Przedszkola Publicznego w Uściu Solnym" w celu jego
przekształcenia w jednostkę budżetową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 87
ust. 1, pkt. 2, art. 88 ust. 1, pkt. 2, ust. 2 i 3 i art. 100
ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz § 68 i § 69 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształacaniu
w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U.Nr 116,

poz. 783 z późn.zm.) Rada Gminy SZCZUROWA, uchwala co następuje :
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się zakład
budżetowy pod nazwą "Komunalne Przedszkole Publiczne w Uściu Solnym" w celu jego przekształcenia
w jednostkę budżetową.
§ 2. 1. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 następuje z dniem 1 stycznia 2011 roku.
2. Po przekształceniu w jednostkę budżetową
przedszkole zachowuje dotychczasową nazwę.
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§ 3.
1) Czynności likwidacyjne zakładu budżetowego wskazanego w § 1 przeprowadza dyrektor przedszkola
w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
2) Czynności likwidacyjne obejmują :
1. 1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich
aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz
stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu przekształcanego zakładu
budżetowego;
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych przekszatłcanego zakładu budżetowego zgodnie
z przepisami o rachunkowości;
3) sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego.

Poz. 3670,3671,3672

§ 5. Z dniem 01 stycznia 2011 r. należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
§ 6. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami jednostki budżetowej, zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy.
§ 7. Statut nowo utworzonej jednostki budżetowej
zostanie nadany odrębną uchwałą Rady Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Tyrcha

§ 4. Z dniem 01 stycznia 2011 r. mienie likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
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UCHWAŁA NR XLVIII/353/2010
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXV/273/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 sierpnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/273/2009 Rady
Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 sierpnia 2009 w sprawie
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuchowie do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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UCHWAŁA NR NR XLII/249/2010
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada
Gminy Tymbark uchwala, co następuje
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tymbark, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/173/2005 Rady
Gminy Tymbark z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha3671

rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 275
poz. 1960)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tymbark.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik
do Uchwały Nr XLII/249/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 lipca 2010 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY
Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na obszarze Gminy Tymbark,
w tym: 1) sposób ustalania wysokości stypendium
szkolnego; 2) formy udzielania stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.§ 2. Ilekroć
w regulaminie jest mowa o: 1) dochodzie miesięcznym
na członka rodziny ucznia – należy przez to rozumieć
dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust.
3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
2) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

-Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia
-do 50% miesięcznej maksymalnej wysokości dochodu
na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do stypendium szkolnego
-powyżej 50% miesięcznej maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do
stypendium szkolnego

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
z późn. zm.); 4) ustawie o systemie oświaty – należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Rozdział II Sposób ustalania wysokości stypendium
szkolnego oraz jego formy
§ 3. 1. Wójt Gminy Tymbark ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w art. 90 d
ustawy o systemie oświaty - w każdej sprawie indywidualnie, kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego
rodziny. 2. Przyjmuje się zasady ustalania wysokości
stypendium w części zależnej od kryterium dochodowego, zgodnie z poniższą tabelą:
-Miesięczna wielkość kwoty przy uwzględnieniu
kryterium dochodowego dla ustalenia wysokości
stypendium szkolnego
-150% najniższej ustawowej miesięcznej stawki
stypendium szkolnego
-100% najniższej ustawowej miesięcznej stawki
stypendium szkolnego

3) Przyjmuje się zasady ustalania wysokości stypendium w części zależnej od okoliczności, o których mowa
w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z poniższą tabelą:
-Ilość zaistniałych okoliczności
-1 okoliczność
-2 okoliczności
-3 i więcej okoliczności

-Miesięczna wielkość kwoty przy uwzględnieniu kryterium okoliczności dla
ustalenia wysokości stypendium szkolnego
-10% najniższej ustawowej miesięcznej stawki stypendium szkolnego
-30% najniższej ustawowej miesięcznej stawki stypendium szkolnego
-70% najniższej ustawowej miesięcznej stawki stypendium szkolnego

4) Ustaloną na podstawie ust. 2 i 3 wysokość stypendium zaokrągla się do pełnych złotych; tj. przy wysokości 0,50 zł i więcej –zaokrągla się w górę, poniżej
0,50 zł – zaokrągla się w dół.
5) Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
dłuższy niż od września do czerwca w danym roku
szkolnym, a przypadku słuchaczy kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –
na okres nie dłuższy niż od października do czerwca
w danym roku szkolnym.
6) Stypendium szkolne może być realizowane w okresach
innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi
wielokrotność wysokości miesięcznej.
7) 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 środ-

ków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane
w formie: 1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup: podręczników,
a także wydawnictw o charakterze encyklopedycznym,
słowników, atlasów, przyborów szkolnych i stroju gimnastycznego, przy czym w skład stroju gimnastycznego,
zakupionego w ramach stypendium szkolnego, wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek
i okulary pływackie, obuwie typu sportowego; 2) świad-
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czenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Tymbark uzna, że
przyznanie stypendiów w formie, o której mowa w pkt 1
nie jest możliwe lub celowe.
Rozdział III Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia, jest: 1) złożenie wniosku
o przyznanie stypendium. 2) dołączenie do wniosku
zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów.
2. Wniosek wraz z załącznikami należy składać
w Urzędzie Gminy Tymbark lub w ZEAS Tymbark do
dnia 15 września danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.
3. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Tymbark
w drodze decyzji administracyjnej.
§ 6. 1. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w § 4 pkt 1, udzielane jest poprzez zwrot
uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na
zakup podręczników i pomocy szkolnych na podstawie
przedstawionych rachunków; w formie gotówkowej,
w kasie Urzędu Gminy Tymbark, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej
w § 4 pkt 2 jest wypłacane w formie gotówkowej, w kasie
Urzędu Gminy Tymbark, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest dopuszczalne za
pisemną prośbą wnioskodawcy. 4. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 1
należy składać wraz z wnioskiem.

Poz. 3672,3673,3674

Rozdział IV Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 2. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się indywidualnie, oceniając skutki zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku, z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekraczać jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której
mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 3. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza
się nie więcej niż 5% dotacji celowej otrzymanej przez
Gminę Tymbark w trybie art. 90 ustawy o systemie
oświaty.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy Tymbark lub w ZEAS
Tymbark w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
zasiłku. 2. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Tymbark w drodze decyzji administracyjnej.
Rozdział V Postanowienia końcowe
§ 9. Stypendium szkolne wypłaca się w terminach:
wrzesień – grudzień oraz styczeń – czerwiec danego
roku szkolnego.
§ 10. Wysokość środków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej jest zależna od dofinansowania z budżetu państwa.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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UCHWAŁA NR NR XLII/250/10
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie wyłaczenia drogi z użytkowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2
w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Limanowskiego – Rada Gminy uchwala co następuje
§ 1. Wyłącza się z użytkowania drogę gminną
nr 2548247 „Zagonie” (działka ew. nr 936 w obrębie
ewidencyjnym Tymbark) na odcinku przebiegającym

obok działki ew. nr 931, a stanowiącym po podziale
działkę nr 936/1 w obrębie ewidencyjnym Tymbark
§ 2. Opisany w § 1 odcinek drogi pozbawia się kategorii drogi gminnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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UCHWAŁA NR XLII/349/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zakliczyn lub jej jednostkom organizacyjnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 59 ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
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nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) Rada Miejska
w Zakliczynie, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakliczyn i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz organy i osoby do
tego uprawnione.
2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami. W przypadku
takich należności stosuje się przepisy art. 55-58 w związku z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:1. rozstrzygnięciu - rozumie się przez to wyrażone na piśmie jednostronne oświadczenie woli uprawnionego organu
w sprawie umorzenia należności pieniężnej, odroczenia
terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnej;
2. udzielonych ulgach - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty
należności pieniężnych;
3. należności - rozumie się przez to cywilnoprawną należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę
i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne)
według stanu w chwili podejmowania rozstrzygnięcia,
a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały
do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności
ubocznych;
4. przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez
to przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu
roku poprzedniego (jeżeli przeciętne wynagrodzenie
z tego okresu stanowiło kwotę wyższą) określone
w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia corocznego odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny, dla roku poprzedzającego rok wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa
w ust. 1.
5. jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to
samorządową jednostkę gminy Zakliczyn, w tym Urząd
Miejski, samorządowe jednostki budżetowe oraz zakłady
budżetowe;
6. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej.
§ 3. Organami uprawnionymi do udzielania ulg
w spłacie należności, zwanymi dalej "organami uprawnionymi" są:1. kierownik jednostki organizacyjnej w zakresie należności pieniężnych przypadających jednostce organizacyjnej, których wartość nie przekracza
2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
2. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn - w zakresie
należności pieniężnych przypadających jednostkom
organizacyjnym oraz gminie Zakliczyn, których wartość
jest wyższa niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, a nie przekracza 5-krotności tego wynagrodzenia;
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3. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn - w zakresie
należności pieniężnych przypadających jednostkom
organizacyjnym oraz Gminie Zakliczyn, po zasięgnięciu
opinii Komisji Rady Gminy właściwej do spraw budżetowych (Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego)
których wartość jest wyższa niż 5-krotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie przekracza
10-krotności tego wynagrodzenia;
4. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn - w zakresie
należności pieniężnych przypadających jednostkom
organizacyjnym oraz Gminie Zakliczyn, jeżeli wysokość
należności przekracza wartość 10-krotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, po zasięgnięciu opinii
Rady Miejskiej w Zakliczynie.
§ 4. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może być umorzona w całości lub w części,
jeżeli:1. osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należności,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie;
3. należności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
4. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika, z przyczyn o których mowa w art. 13 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn.
zm.) lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyny określonej w art. 361 pkt. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego;
6. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
7. ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, albo
podmiot wykonujący działalność pożytku publicznego
wykaże, że ściągnięcie wierzytelności pozbawiłoby go
możliwości realizacji wykonywania zadania publicznego;
8. zachodzi ważny interes publiczny;
9. wartość należności nie przekracza pięciokrotnej
wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 5. 1. Umorzenie należności może nastąpić na
uzasadniony wniosek dłużnika.
2. W przypadkach określonych w § 4 w ust. 1-4
oraz w ust. 6 i ust. 9 umorzenie należności może być
dokonane z urzędu.
§ 6. Ulgi w spłacie należności polegające na odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty, mogą być
udzielone w przypadkach wskazanych w § 4, lub gdy
jest to uzasadnione innymi względami społecznymi lub
gospodarczymi.
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§ 7. 1. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności,
wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania
części należności. W tym przypadku dłużnika poucza się,
iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części
należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.
2.
Nieuregulowanie należności określonej
w ust. 1, powoduje postawienie w stan natychmiastowej wymagalności całej należności wraz z należnymi
odsetkami za zwłokę.
3. Podstawy umorzenia należności powinny być
potwierdzone dokumentami dołączonymi do wniosku
lub znajdować się w posiadaniu organu uprawnionego.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników.
§ 8. 1. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu zapłaty.
2. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, zawiera:
1) podstawowe dane wnioskodawcy:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, NIP
oraz adres zamieszkania,
b) w przypadku pozostałych dłużników: nazwę (firmę),
NIP, REGON, adres siedziby; 2)sprecyzowanie żądania;
2) uzasadnienie żądania;
3) określenie terminu spłaty (w przypadku przesunięcia
terminu płatności);
4) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku podziału na raty).
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi,
w szczególności:
1) W przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną, nie
prowadzącą działalności gospodarczej, w zależności
od uzasadnienia wniosku: zaświadczenie o dochodach
wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zaświadczenie o bezrobociu.
2) W przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą:
a) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
b) informację o każdej pomocy, innej niż pomoc de
minimis, a uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych bądź do projektu
inwestycyjnego, z którym związana jest pomoc de
minimis;
c) oświadczenie, że dłużnik nie znajduje się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu punktów 9 - 11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro-
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żonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004 r.) wykluczajacej udzielenie pomocy de
minimis zgodnie z art. 1, ust. 1 lit. h rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 powołanego w § 10.

§ 10. Ulgi dla dłużników prowadzących działalność
gospodarczą mogą być udzielone na ich uzasadniony
wniosek, w którym wykażą, zgodnie z art. 107 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE - Dz. Urz. UE
C 306 z 17 grudnia 2007), że otrzymane wsparcie
ze środków publicznych nie grozi zakłóceniem lub nie
zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE, lub
że w przypadkach określonych w § 4 w punktach 7, 8
i w § 6 spełnione są warunki do uzyskania pomocy de
minimis, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28 grudnia 2006 r.)
§ 11. Okres odroczenia terminu zapłaty nie może
być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od pierwotnego dnia
wymagalności.
§ 12. 1. Okres spłaty należności rozłożonej na raty
nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od pierwszego dnia wymagalności. W szczególne uzasadnionych
przypadkach Burmistrz może wyrazić zgodę na spłatę
należności rozłożonej na raty w okresie 36 miesięcy,
licząc od pierwotnego dnia wymagalności.
2. W przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu zapłaty i następnie rozłożenia na raty,
łączny okres spłaty należności nie może przekroczyć
36 miesięcy, licząc od pierwotnego dnia wymagalności.
§ 13. 1. Wpłacone przez dłużnika środki pieniężne
zalicza się w pierwszej kolejności na poczet należności
ubocznych, a dopiero po zaspokojeniu tych należności
na poczet należności głównej.
2. Wpłacone przez dłużnika środki pieniężne zalicza się na poczet długu najdawniej wymagalnego.
§ 14. 1. Organ uprawniony może uchylić swoje
rozstrzygnięcie o udzielonej uldze, jeżeli dowody, na
podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe,
bądź rozstrzygnięcie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo wnioskodawca wprowadził ten organ
w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę
jego decyzji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, cała należność staje się wymagalna.
§ 15. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje
na podstawie wyrażonego na piśmie jednostronnego
oświadczenia woli organu uprawnionego.
§ 16. 1. Organ uprawniony przedstawia Skarbnikowi Gminy Zakliczyn sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg za okres roku kalendarzowego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składane jest według stanu na dzień 31 grudnia każdego
roku kalendarzowego - w terminie do dnia 31 stycznia
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roku następnego. Obowiązuje także składanie sprawozdań zerowych.

uchwały, podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach
określonych niniejszą uchwałą.

3.
Dane w sprawozdaniu, o którym mowa
w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XXXVI/296/2006 Rady
Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zakliczyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób
do tego uprawnionych

4.
uchwały.

Wzór sprawozdania stanowi załącznik do

§ 17. 1. Skarbnik Gminy przedstawia Burmistrzowi
zbiorczą informację dotyczącą udzielonych ulg wraz
z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Zakliczyn.
2. Informacje dotyczącą udzielonych ulg Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w terminach prezentowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zakliczyn.
§ 18. Wnioski, o których mowa w § 5, dotyczące należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
złożone, a nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-tu dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Władysława Kuzera
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POROZUMIENIE NR 20/2010
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY PLEŚNA
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
zawarte w dniu 04.08.2010 r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu
Powiatu
a Gminą Pleśna zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez:
Wiesława Zimowskiego - Wójta Gminy Pleśna
w sprawie wykonania chodników w ciągach
dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadania pn. ,,Budowa odcinka chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową-etap I w miejscowości Świebodzin od Kościoła w kierunku stacji PKP
w ciągu drogi powiatowej nr 1401 K relacji Nowodworze
-Rzuchowa''.
§ 3. 1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę
Pleśna.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie
czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz
zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób :1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 67 155 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem
tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) na wykonanie tego
zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań
określonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty, którą zabezpiecza Gmina ujęte
zostaną wszelkie koszty poniesione przez gminę w związku
z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.
§ 5. 1. Dotację w kwocie 67 155 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) Powiat
przekaże na rachunek Gminy Nr 72 8636 0005 2024
001077090001 w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Fillia
w Tarnowie w następujący sposób: 100 % dotacji zostanie
przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod
warunkiem przedłożenia przez inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur
wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie
niższy od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust.1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50 % wartości wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli
realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6. 1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień 30 listopada 2010 r.
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2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie
następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3.
Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji
w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
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ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Powiat Tarnowski
Starosta
Mieczysław Kras
Etatowy Członek Zarządu
Adam Szpak

Gmina
Wójt Gminy
Wiesław Zimowski
Skarbnik Gminy
Joanna Krochmal
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POROZUMIENIE NR 21/2010
GMINY MIASTA TARNOWA I POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
zawarte w dniu 31 sierpnia 2010 r. w Tarnowie pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez
Pana Ryszarda Ścigałę – Prezydenta Miasta Tarnowa a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje
Zarząd Powiatu reprezentowany przez Pana Mieczysława Krasa – Starostę Tarnowskiego i Pana Mirosława
Banacha – Wicestarostę Tarnowskiego o następującej treści
§ 1. 1. Powiat Tarnowski, zwany dalej Powiatem,
powierza a Gmina Miasta Tarnowa, zwana dalej Miastem, zobowiązuje się do zorganizowania w roku szkolnym 2010/2011 w Tarnowskim Centrum Kształcenia
Praktycznego z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Szujskiego 13, zgodnie z programem nauczania:
1) miesięcznych (cztery tygodnie po pięć godzin dziennie) praktyk zawodowych dla 17 uczniów Zespołu
Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu – klasy III
technikum mechanicznego w okresie od 2 września do
30 września 2010 r. – koszt kształcenia jednego ucznia
wynosi 367,50 zł. za okres trwania praktyki
2) zajęć praktycznych w wymiarze pięciu godzin tygodniowo dla 6 uczniów Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu – klasy III technikum mechanicznego w okresie od 1 września do 22 grudnia
2010r. – koszt kształcenia jednego ucznia za ten okres
trwania zajęć praktycznych wynosi 294,00 zł,
3) zajęć praktycznych w wymiarze pięciu godzin tygodniowo dla 6 uczniów Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu – klasy III technikum mechanicznego w okresie od 1 stycznia do 24 czerwca
2011 r. – koszt kształcenia jednego ucznia za ten okres
trwania zajęć praktycznych wynosi 404,25 zł.
§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Miastu na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1
i 2 dotację w wysokości 8011,50 zł. (słownie złotych:
osiem tysięcy jedenaście, 50/100) – do dnia 31.10.2010 r.
2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Miastu na
realizację zadania określonego w § 1 pkt 3 dotację
w wysokości 2425,50 zł. (słownie złotych: dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć, 50/100) – do dnia 31.03.2011 r.
3. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem na jaki
je uzyskało.

4.
Powiat przekaże dotację, o której mowa
w ust. 1 i 2 na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa nr 49 1130 1150 0012 1084 8620 0001.
§ 3. 1. Wykorzystanie dotacji na realizację zadania
określonego § 1 pkt 1 i 2 nastąpi do dnia 24 grudnia
2010 r., a zadania określonego § 1 pkt 3 nastąpi do dnia
15 czerwca 2011 r.
2. Rozliczenie dotacji dotyczącej zadania określonego § 1 pkt 1 i 2 nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia
2010 r., a zadania określonego § 1 pkt 3 nastąpi w terminie do 30 czerwca 2010r.
3. Podstawę rozliczenia dotacji będzie stanowić
sporządzone przez Miasto sprawozdanie merytoryczne
i rozliczenie finansowe.
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi w ciągu 15 dni od daty ustalenia, że została
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana
w nadmiernej wysokości.
§ 4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron
i jeden przeznaczony do publikacji.
za Gminę Miasta Tarnowa

za Powiat Tarnowski

Prezydent Miasta Tarnowa
Ryszard Ścigała

Starosta
Mieczysław Kras
Wicestarosta
Mirosław Banach
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 9 września 2010 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 9 września 2010 r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),
stwierdza się nieważność uchwały nr XLII/349/10 Rady
Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zakliczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, w części określonej w § 5 w ust. 2 w zakresie przesłanek umożliwiających umarzanie należności z urzędu - ujętych w § 4
w pkt 3, 5 i 9, oraz w § 14.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Zakliczynie uchwałą nr XLII/349/10
z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustaliła szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Zakliczyn lub jej jednostkom organizacyjnym.
Przedmiotowa uchwała została podjęta m.in. na
podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).
W kwestionowanym § 5 w ust. 2 uchwały, Rada
Miejska postanowiła, iż „W przypadkach określonych
w § 4 w ust. 1-4 oraz w ust. 6 i ust. 9 umorzenie należności może być dokonane z urzędu”.
W ocenie organu nadzoru, możliwość umarzania z urzędu, w sytuacjach wymienionych w § 4 w pkt 3,
5 i 9 uchwały narusza obowiązujący porządek prawny,
w szczególności art. 59 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Ustawa o finansach publicznych w art. 59 ust. 1
stanowi, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4
(tj. z wyłączeniem należności powstałych w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami). Natomiast
ust. 3 tego artykułu wskazuje, iż organ stanowiący jed-

nostki samorządu terytorialnego może, w drodze
uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1, tj. jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
Rada Miejska w Zakliczynie w kwestionowanej
uchwale wskazała na możliwość umarzania z urzędu
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakliczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, jeżeli zaistnieją następujące
okoliczności:
„3. należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
5. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika,
z przyczyn o których mowa w art. 13 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.) lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyny określonej
w art. 361 pkt 1 Prawa upadłościowego i naprawczego;
9. wartość należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.
Z treści zacytowanych powyżej zapisów przedmiotowej uchwały wynika, iż Rada Miejska w Zakliczynie dopuściła możliwość udzielenia z urzędu ulg w postaci umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakliczyn
lub jej jednostkom organizacyjnym, również w innych
przypadkach niż wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Tym samym, w ocenie organu nadzoru, kwestionowane zapisy uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie
naruszają art. 59 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Przywołany art. 59 ust. 3 wprost przewiduje,
że w ramach określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pie-
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niężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i jej jednostkom podległym, rada gminy
ma możliwość zdecydowania czy dopuszcza stosowanie
ulg z urzędu. Jednakże ustawodawca nie pozostawił
radom gmin uprawnień do kreowania katalogu przesłanek uprawniających do zastosowania ulg z urzędu.
Ustawodawca wprost bowiem wskazał, iż odraczanie,
umarzanie lub rozkładanie na raty podjęte z urzędu
przez gminę lub jej jednostkę organizacyjną może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Z powyższego wynika, że Rada Miejska w Zakliczynie przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego
wynikającego z art. 59 ust. 3 powołanej ustawy, bowiem
rozszerzyła ustawowy katalog przesłanek umożliwiających zastosowanie z urzędu ulgi w postaci umarzania
należności, podczas gdy przepis prawa nie wyposażył jej
w taką kompetencję.
Ponadto organ nadzoru stwierdza, że w § 14
przedmiotowej uchwały Rada Miejska postanowiła, iż:
„Organ uprawniony może uchylić swoje rozstrzygnięcie
o udzielonej uldze, jeżeli dowody, na podstawie których
udzielono ulgi okazały się fałszywe, bądź rozstrzygnięcie
zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo wnioskodawca wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności,
które stanowiły podstawę jego decyzji” (ust. 1) oraz
w ust. 2, że „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, cała
należność staje się wymagalna”.
Powyższe działanie Rady, w ocenie organu nadzoru, stanowi przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 59 ustawy o finansach publicznych, a dodatkowo powtarza zapisy wynikające z aktu prawnego wyższej rangi jakim jest Kodeks cywilny.
Organ nadzoru stwierdza, że ustawodawca
kwestie ewentualnego uchylenia się od rozstrzygnięcia
(złożonego oświadczenia woli) o udzielonej uldze
w spłacie należności cywilnoprawnych, uregulował
w Kodeksie cywilnym w przepisach art. 84 i nn.,
w związku z tym nie ma potrzeby regulować tej kwestii
w akcie niższej rangi jakim jest uchwała, w dodatku
jeżeli ustawowe upoważnienie zawarte w art. 59 ustawy
o finansach publicznych nie przyznaje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego takiej
kompetencji.

Poz. 3677

Takie działanie Rady Miejskiej stanowi naruszenie określonych w § 118 w zw. z § 143 załącznika do
rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej”, zgodnie z którymi
w akcie prawa miejscowego nie powtarza się przepisów
ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów
normatywnych. Podobne poglądy były wyrażone
w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego
(por. wyrok NSA z 16 czerwca 1992 r., sygn. akt II SA
99/92, ONSA 1993/2, poz. 44; wyrok NSA z 20 sierpnia
1996 r., sygn. akt SA/Wr 2761/95 - niepublikowany, czy
też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu z 14 lipca 2008 r., sygn. akt SA/Op 184/08 publik. LEX nr 509686, a którego sentencji Sąd wyraził
pogląd, iż „Naruszenie prawa przy uchwalaniu norm
prawa miejscowego stanowią zarówno przypadki ustanawiania przepisów sprzecznych czy modyfikujących
regulacje ustawową o charakterze ius Mogens, jak
i przypadki powtarzania norm ustawowych. Sytuacja
taka prowadzi bowiem do dualizmu prawnego, co narusza zasadę spójności i hierarchiczności systemu prawa,
te same regulacje nie mogą bowiem znajdować się
w aktach prawnych o różnym charakterze i mocy wiążącej.
Ponieważ przekroczenie lub niewypełnienie
upoważnienia ustawowego stanowi istotne naruszenie
prawa, niniejsze rozstrzygnięcie jest uzasadnione.
W tym stanie rzeczy, należało stwierdzić nieważność uchwały w zakresie określonym w sentencji
rozstrzygnięcia.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia. Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Zastępca Dyrektora
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli:
Artur Słowik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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