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UCHWAŁA NR 1519/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 8 września 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 2009 r. 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

801
80130

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budżetowych na rok 2010 w dziale 801 –
OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80130 - Szkoły
zawodowe, w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej:
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok
2010:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
10 000
10 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

10 000
10 000

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

II. wydatki majątkowe, w tym:
851
85149

(1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
W tym:

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

Zmniejszenia
w złotych
10 000
10 000

10 000
10 000
10 000
2 000
2 000
2 000
2 000

2 000
2 000
2 000

2 000
2 000

§ 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 LVII/414/10
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) oraz art. 166
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku
z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241)Rada Gminy Biskupice uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. 1.1) Zwiększa się dochody budżetu na rok
2010 o kwotę 993.730 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 287.730 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 706.000 zł,
12) Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
1.800 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 1.800 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.
21) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010
o kwotę 2.073.924zł,
22) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2010
o kwotę 1.081.994 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust.2
obejmują :
1)
a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
345.930 zł z czego:
a1) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 345.930 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 345.930 zł,
b) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę
97.162 zł z czego:
b1) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 37.162 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 37.162 zł,
b2) obsługi długu o kwotę 60.000 zł,
- jak w załączniku nr 2.1 do niniejszej uchwały;
2)
a) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
1.727.994 zł w tym wydatków na inwestycje
o kwotę 1.727.994 zł,
b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 984.832 zł w tym wydatków na inwestycje
o kwotę 984.832 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę
6.000 zł
- jak w załączniku nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Biskupice z dnia
3 grudnia 2009 roku (z późniejszymi zmianami) – wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy
Biskupice na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy
Biskupice na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku nr 2.1 Plan wydatków bieżących budżetu
Gminy Biskupice na rok 2010 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2.2 Plan wydatków majątkowych
budżetu Gminy Biskupice na rok 2010 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej
uchwały,
5) załącznik nr 8 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
UZASADNIENIE
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych
o łączną kwotę 993.730 zł. w tym:
- w dziale 600 „Transport i łączność” o łączną kwotę
222.954 zł. w tym:
* kwota 92.954 zł. w związku z umową
Nr MAŁ/330/KR/MSWIA/2010
zawartą
z Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
w dniu
11.07.2010r. na dofinansowanie zadania związanego
z usuwaniem skutków powodzi z 2009 roku, które dotyczy remontu dróg gminnych: 1) droga „ Pod Transformator” o nr dz. 417 w Trąbkach, 2) droga „Do Lipnicy”
o nr dz. 119 w Sławkowicach.
* kwota 90.026 zł w związku z umową
Nr MAŁ/78-10/KR/MSWIA/2010 zawartą z Ministrem
Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi
mającej miejsce w 2010 r. poczynając od maja, które
dotyczy remontu drogi „ Wola Podłazańska – Osiecka –
Sławkowice” o nr 560037K w Łazanach, odc II.
* kwota 39.974 zł w związku z umową
Nr MAŁ/79-10/KR/MSWIA/2010 zawartą z Ministrem
Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi
z 2010 roku, które dotyczy remontu drogi „ Wola Podłazańska – Osiecka-Sławkowice” o nr 560037K w Łazanach, odc I.
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- w dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa” o kwotę 40.000 zł, w związku
z umową Nr II/261/SW/2207/10 zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 12 sierpnia 2010 r.
na udzielenie pomocy finansowej w 2010 roku
na realizację zadania pn. „ Utwardzenie terenu
i budowa miejsc postojowych dla samochodów
osobowych przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie”
- w dziale 758 „ Różne rozliczenia” o kwotę 37.162 zł.
na podstawie pisma Ministra Finansów
Nr ST5/4822/11g/BKU/10 z dnia 09 sierpnia 2010
roku dotyczącego zwiększenia części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2010.
- w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o łączną kwotę
25.814 zł. w tym kwota 12.814 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (Przedszkole
Samorządowe w Biskupicach- kwota 201 zł, Szkoła Podstawowa w Biskupicach- kwota 1.191 zł,
Gimnazjum w Sławkowicach- kwota 11.422 zł)
i kwota 13.000 zł. z tytułu otrzymanej dotacji ze
środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację akcji pomocy dla szkół
i gminnych bibliotek publicznych z terenów wiejskich i małych miast dotkniętych powodzią
w maju i czerwcu 2010 roku pod nazwą programu
„ Powódź. Pomagamy!”
- w dziale 852 „ Pomoc społeczna” o kwotę 1.800 zł
z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o łączną kwotę 666.000 zł, w tym:
* kwota 333.000 zł w związku z pismem Ministra
Sportu i Turystyki Nr DIS/14984/ES/10 z dnia 21.07.2010r.
dotyczącym dofinansowania budowy kompleksu boisk
wraz zapleczem w Tomaszkowicach, w ramach Programu
„ Moje boisko –Orlik 2012”
* kwota 333.000 zł w związku z uchwałą
Nr XLI/659/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego
jednostkom samorządu terytorialnego z Małopolski na
realizację programu „ Moje boisko-Orlik’2012” w 2010
roku(zmienionej Uchwałą Nr XLVII/747/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r.)
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę 1.800 zł. w dziale 852 „ Pomoc społeczna”:
- z tytułu wpływu z różnych dochodów.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych
o łączną kwotę 2.073.924 zł. w tym:
- w dziale 600 „ Transport i łączność” rozdziale 60078
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę
222.954 zł. z przeznaczeniem na remont dróg.
- w dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 40.000 zł. Z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „ Utwardzenie
terenu i budowa miejsc postojowych dla samo-

Poz. 3737

chodów osobowych przy budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bodzanowie ”
- w dziale 801 „ Oświat i wychowanie” o łączną
kwotę 222.976 zł. w tym:
* w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe”
o łączną kwotę 150.162 zł, w tym: kwota 50.162 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a kwota 100.000
przeznaczona jest na zadanie pn. „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach”
* w rozdziale 80104 „ Przedszkola” o kwotę
1.392 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
* w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 11.422 zł.
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
* w rozdziale 80113 „ Dowożenie uczniów do
szkół” o kwotę 49.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do
szkół oraz na zakup paliwa do autobusu szkolnego.
* w rozdziale 80114 „ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- w dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 114.000 zł. z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jawczycach i Zabłociu”.
- w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport” w rozdziale
92601 „ Obiekty sportowe” o kwotę 1.473.994 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych w ramach programu
"Moje Boisko -Orlik 2012"
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o łączną kwotę 1.081.994 zł w tym:
- w dziale 757 „ Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego” kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na obsługę długu.
- w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale
80101 „ Szkoły podstawowe” o kwotę 1.015.994 zł.
w tym na:
* budowę placów zabaw w ramach projektu
„Radosna szkoła” o kwotę 250.838 zł.
* wydatki bieżące o kwotę 37.162 zł.
* budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko -Orlik 2012" o kwotę 727.994 zł.
- w dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej” w rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” działalność kwotę 6.000 zł.
5. Ponadto wprowadza się zmiany w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w latach 2010-2013 na zadaniach:
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Biskupicach
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jawczycach i Zabłociu.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice:
Maria Ciastoń
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UCHWAŁA NR XXXIX/415/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska
w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z uchwałą Nr XI/102/99
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 września
1999 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowie Tarnowskiej
przez Gminę Radgoszcz wykonywania zadań publicznych
w zakresie ochrony zdrowia, oraz uchwały Nr XII/71/99
Rady Gminy w Radgoszczy z dnia 27 września 1999 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Dąbrowa Tarnowska przez
Gminę Radgoszcz wykonywania zadań publicznych
w zakresie ochrony zdrowia uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej stanowiący
załącznik do uchwały Nr XI/106/99 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 września 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej zmienionym uchwałą Nr XXII/137/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Tarnowskiej (opublikowane w Dz. U. Województwa
Małopolskiego Nr 246, poz. 2722) zatwierdza się następujące zmiany dokonane uchwałą Nr 8/2010 Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 czerwca
2010 roku.:1.
Część III Statutu Organy i Struktura Organizacyjna
Zakładu otrzymuje brzmienie: „III Organy i Struktura
Organizacyjna Zakładu. W skład Zakładu wchodzą
następujące komórki organizacyjne:
1) Miejska Przychodnia w Dąbrowie Tarnowskiej w skład
której wchodzą:
- Zespół Gabinetów internistycznych (POZ),
- Zespół Gabinetów poradni dziecięcych,
- Poradnia specjalistyczna ginekologii i położnictwa,

- Poradnia medycyny pracy,
- Lekarska poradnia rehabilitacji medycznej,
- Poradnia stomatologiczna,
- Poradnia pielęgniarek środowiskowych,
- Poradnia położnej środowiskowej,
- Zespół gabinetów medycyny szkolnej (w szkołach),
- Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
- Pracownie elektrokardiograficzne (EKG),
- Pracownia ultrasonograficzne,
- Pracownia endoskopowa,
- Pracownia fizjoterapii,
- Pracownia fizykoterapii,
- Pracownia masażu leczniczego,
- Gabinety zabiegowe,
- Punkt szczepień.
2) Ośrodek Zdrowia w Radgoszczy w skład którego
wchodzą:
- Poradnia internistyczna (POZ),
- Poradnia stomatologiczna,
- Poradnik pielęgniarek środowiskowych,
- Gabinet medycyny szkolnej,
- Gabinet zabiegowy.
3) Ośrodek Zdrowia w Luszowicach w skład którego
wchodzą:.
- Poradnia internistyczna (POZ),
- Poradnia stomatologiczna,
- Poradnia pielęgniarek środowiskowych,
- Gabinet medycyny szkolnej,
- Gabinet zabiegowy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej oraz Dyrektorowi Samodzielnego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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UCHWAŁA NR XXXV/280/10
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gnojnik lub jej jednostkom podległym
oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) oraz
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.), Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:
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§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Gnojnik lub jej jednostkom
podległym oraz wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych, zwanych dalej "należnościami", wobec
osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek podległych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub
w części z urzędu lub na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
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,
6) nie można ustalić dłużnika,
7) kwota należności głównej i odsetek nie przekracza
trzykrotności wysokości opłaty pobieranej przez PPUH
Poczta Polska za przesyłkę poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
8) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne
i gospodarcze;
9) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności
głównej, przy czym trudna sytuacja materialna oznacza:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne - udokumentowany przez dłużnika
stan faktyczny, z którego wynika że średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający złożenie wniosku, nie przekracza 150% zweryfikowanego
kryterium dochodowego określonego w ustawie
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 , poz. 1362 z późn. zm.)
b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
- udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny,
z którego wynika, że wystąpiła u niego strata
z tytułu
prowadzonej
działalności
wykazana
w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego
wniosku.
2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust.1
pkt 5, 8 i 9 może nastąpić na wniosek dłużnika,
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-7 również
z inicjatywy wierzyciela.
§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:

Poz. 3739

1) Wójt Gminy Gnojnik, jeżeli kwota należności nie przekracza 1.000,00 złotych;
2) Wójt Gminy Gnojnik po uzyskaniu zgody Komisji
Oświaty, Kultury, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Spraw Socjalnych i Działalności
Podmiotów Gospodarczych , jeżeli kwota należności
mieści się w granicach od 1.000,00 złotych do
5.000,00 złotych;
3) Wójt Gminy Gnojnik po wyrażeniu zgody przez Radę
Gminy w Gnojniku, jeżeli kwota należności przekracza
5.000,00 złotych.
2. Przez kwoty należności, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, rozumie się należność główną wraz
z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia
odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami
umownymi – ustalane na dzień wydania decyzji lub
zawarcia umowy.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
4. Wójt Gminy Gnojnik może upoważnić kierowników jednostek podległych do umarzania należności,
jeżeli należność nie przekracza kwoty, o której mowa
w ust.1 pkt 1.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy Gnojnik
lub upoważniony kierownik gminnej jednostki podległej
działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek
dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty
całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes
Gminy Gnojnik. Do wniosku należy dołączyć dokumenty
potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. Od należności odroczonych lub rozłożonych na
raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji lub podpisania umowy do upływu terminu
zapłaty, określonego w umowie, porozumieniu lub
oświadczeniu woli.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych
rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna
natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi
4. Decyzja o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu
na raty może być uchylona a umowa rozwiązana, jeżeli
wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub odroczono albo rozłożono na raty,
okazały się fałszywe albo dłużnik wprowadził organ
w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę
zawarcia umowy, porozumienia, lub oświadczenia woli.
§ 5. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje,
w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa
cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa,
porozumienie).
2. Umorzenie należności w sytuacjach określonych
w § 2 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 –z urzędu w drodze jednostronnego oświadczenia woli Wójta Gminy Gnojnik.
§ 6. Ulgi dla przedsiębiorców stanowiące pomoc
publiczną, mogą być udzielane jako pomoc de minimis
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na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, przy spełnieniu warunków określonych w § 2
lub § 4 niniejszej uchwały oraz warunków koniecznych
dla uzyskania takiej pomocy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.)
§ 7. W przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą
do wniosku, o którym mowa w § 2 pkt 2 i § 4 niniejszej
uchwały należy dołączyć:
1) zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
w tym okresie,
2) informacje o każdej pomocy innej niż pomoc de minimis, a uzyskanej w odniesieniu do tych samych
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kosztów kwalifikowanych bądź na projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis,
3) oświadczenie, iż dłużnik nie znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej w rozumieniu pkt 9-11 Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244
z 1.10.2004).
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik .
§ 9. Zobowiązuje się Wójta Gminy Gnojnik do informowania Rady Gminy w Gnojniku o podjętych decyzjach umorzenia należności w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Gminy Gnojnik .
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Machał
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UCHWAŁA NR XLIX/252/10
RADY GMINY GOŁCZA
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia
inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
Podstawa prawna:- art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami),
- art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zmianami), - art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami), - w związku z art. 9
i art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zmianami) Rada Gminy w Gołczy uchwala, co
następuje:

§ 1. W § 2 pkt 3 Uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy
w Gołczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza,
wykreśla się nazwisko Józef Kowalski zam. w Chobędzy,
a w jego miejsce wpisuje się nazwisko „Wiesława Kowalska zam. w Chobędzy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Gołczy.
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza:
Andrzej Dziubka
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UCHWAŁA NR LII/457/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/305/2002 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 10 października 2002 roku
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie sołectwa Wola Filipowska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 – z p. zm.) Rada
Miejska w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/305/2002
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 10 października
2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie

sołectwa Wola Filipowska punkt 22 otrzymuje brzmienie: „22. Złota Dolina – Droga położona w środkowej
części sołectwa. Biegnie od ulicy Młyńskiej w kierunku
wschodnim. Nazwa zwyczajowo przyjęta, zaproponowana przez Zebranie Wiejskie.
2. W załączniku, o którym mowa w ust. 1 skreśla
się punkt 21.
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§ 2. Przebieg ulicy zaznaczono na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
mgr inż. Marta Sobczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/457/2010
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: mgr inż. Marta Sobczyk
3741
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UCHWAŁA NR XXXVII/223/10
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (JT z 2001 r.
Dz. U. Nr.142 poz.1591 z póżn. zm.) oraz art.211 i art.212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. /, Rada Gminy
w Mędrzechowie postanawia:
§ 1. W uchwale budżetowej na 2010 rok nr.
XXXIII/196/ 2010 z dnia 29 stycznia 2010 wprowadza się
następujące zmiany :
1. Dokonać zmian dochodów budżetu gminy na
rok 2010 o kwotę 189.926 zł
- w tym :dochody bieżące : 96.625 zł , dochody majątkowe 93.301 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
§ 2. 1.Dokonać zmian wydatków budżetu gminy na
rok 2010 o kwotę 189.926 zł w tym :

- zmian planu wydatków bieżących o kwotę 189.926 zł
zgodnie z załącznikiem 2 i 2.1do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały poleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
- Budżet po zmianach :
- Dochody 9.286.032
- Przychody 920.000
- Razem : 10.206.032

- Wydatki 9.819.632
- Rozchody 386.400
- Razem 10.206.032
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/223/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/223/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XXXVII/223/10
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
3742

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497

– 31656 –

Poz. 3743,3744

3743
3743

UCHWAŁA NR XXXVII/224/10
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Mędrzechów .
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
Nr 281 poz. 2781) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (J.T. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z p. zm.) – Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXII/116/05 Rady Gminy
w Mędrzechowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Mędrzechów z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany :
1) § 7 otrzymuje brzmienie : ” § 7 1. Dla ustalenia wysokości stypendium szkolnego przyjmuje się niżej określone kryteria :

-Dochody miesięczne na osobę w rodzinie
-Do 150,00 zł
-Powyżej 150,00 zł - 250,00 zł
-Powyżej 250,00 zł - 351,00 zł

-Wysokość stypendium szkolnego
-72,80 zł do 182,00 zł
-72,80 zł do 140,00 zł
-72,80 zł do 110,00 zł "

2) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „§ 13 2. Dla ustalenia wysokości zasiłku szkolnego ustala się niżej określone
kryteria dochodowe :
-Dochody miesięczne na osobę w rodzinie
-Do 351,00 zł
-Powyżej 351,00 zł do 500,00 zł
-Powyżej 500,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy .
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego

-Wysokość zasiłku szklonego
-Do 455,00 zł
-Do 385,00 zł
-Do 285,00 zł "

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie do pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanej dla uczniów
od 01 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga
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UCHWAŁA NR L/642/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
Na podstawie art. 211, art.212,art. 239,art.258 ust.1
pkt.1i pkt.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr157 poz. 1240)
w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9
lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym) Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn .zm.)
Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:
W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą
Nr XLV/536/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia
29 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010
rok wprowadza się następujące zmiany;
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na
2010 rok o kwotę 246.855,00 zł w tym:

-dochody bieżące o kwotę 246.855,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach
wynosi: 48.205.715,86 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010
rok o kwotę 246.855,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały, w tym:
1. wydatki bieżące o kwotę 246.855,00 zł. z czego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 120.495,00 zł
w tym:
a) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane 471,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 120.966,00 zł

Dziennik Urzędowy
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2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
126.360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do uchwały. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 52.068.076,00 zł.
§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi niniejsza
uchwałą plan dochodów i wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej wynosi ogółem
6.815.022 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Część opisowa
Wprowadza się do budżetu gminy:
1/dotacja celowa na realizację zadań spisowych w kwocie 25.504 zł /rozdz.75056/,
2/dotacja celowa na sfinansowanie prac rzeczoznawców
majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych w kwocie
1.200 zł /rozdz.75478/,
3/ dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu

Poz. 3744

pomocy uczniom w 2010 r. w kwocie 98.360 zł
/rozdz.85415/,
4/dochody własne szkół z przeznaczeniem na wydatki
bieżące szkół –kwota 23.801 zł/rozdz.80101/,
5/ zmniejszenie wydatków bieżących Straży gminnej
o kwotę 2.000 zł /rozdz. 75495/ z przeznaczeniem na
prowadzenie dodatkowych patroli przez Policję wg
zawartego porozumienia/rozdz. 75405/,
6/ pozostałe dochody /rozdz.75615, 85212, 85219, 90001/
w kwocie ogółem 55.000 zł przeznacza się na
zwiększone opłaty za gaz w Szkole Podstawowej
nr 1 w Lubomierzu i w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wlk -kwota 40.000 zł oraz na udział
gminy w opracowaniu opinii dotyczących osuwisk
w kontekście zagrożonych budynków mieszkalnych
w kwocie 15.000 zł. /dotacja na wykonanie opinii
w kwocie 10.000 zł wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Wójta nr 117/10 z dnia 28 czerwca 2010
/rozdz. 75478/,
7/ dofinansowanie Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych remontu drogi Ligasy w Łostówce w kwocie
42.990 zł /rozdz.6078/.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/642/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 lipca 2010 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY - DOCHODY
Dział

Rozdz.

600
60078

750
75056

754
75478

756
75615

801
80101

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące w tym:
-dot. otrzym. z fund. cel. na realiz. zad. bież. jedn. sekt. fin. publ. /§2440/
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Spis powszechny i inne
Dochody bieżące w tym:
-dot. celowe otrzym z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr, adm. rząd. oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami /§2010/
BEZPIECZ. POBLICZ. I OCHR.PRZECIWPOŻ.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące w tym:
-dot. celowe otrzym z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr, adm. rząd. oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami /§2010/
DOCH OD OSÓB PR. FIZ I OD IN.JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAW ORAZ WYD.
ZWIĄZ. Z ICHPOBOR
Wpł. z pod. rol. leśn. pod i opł. lokal. od os. prawn. i innych jedn. organ.
Dochody bieżące w tym:
-rekompen. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dochody bieżące w tym:
-wpływy z usług /§0830/
-pieniężne darowizny /§0960/
-wpływy z różnych dochodów /§0970/

Kwota w zł
Zwiększenia
42.990
42.990
42.990
25.504
25.504
25.504
1.200
1.200
1.200
32.000
32.000
32.000
23.801
23.801
14.055
76
9.670
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854
85415

900
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POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki Pomocy Społecznej
Dochody bieżące w tym:
-pozostałe odsetki /§0920/
Świad.rodz. zal alim.skł. na ubez.emer i rent.z ubezp.społ.
Dochody bieżące w tym:
-doch. jedn. sam.teryt. związ z realiz. zad. z zakr. adm. Rząd /§2360/
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody bieżące w tym:
-dot. cel. otrzym z budż. państ. na realiz. włas.zad. bież.gmin /§2030/
GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚROD.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dochody bieżące w tym:
-pieniężne darowizny /§0960/.
OGÓŁEM
w tym: dochody bieżące

10.000
4.000
4.000
6.000
6.000
98.360
98.360
98.360
13.000
13.000
13.000
246.855
246.855

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk
Załącznik nr 2
do Uchwały nr L/642/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 lipca 2010 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY – WYDATKI
Dz.

Rozdz.

600
60078

750
75056

754
75478

801
80101

854
85415

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
a/wydatki bieżące
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Spis powszechny i inne
W tym:
a/wydatki bieżące
BEZPIECZ. POBLICZ. I OCHR.PRZECIWPOŻ.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
a/wydatki bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
a/wydatki bieżące
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
W tym:
a/wydatki bieżące
OGÓŁEM
w tym : wydatki bieżące

Kwota w zł
Zwiększ. Zmniejsz
42.990
42.990
42.990
25.504
25.504
25.504
16.200
16.200
16.200
63.801
63.801
63.801
98.360
98.360
98.360
246.855
246.855
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr L/642/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 lipca 2010 r.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY
Dz.
600

710

Rozdz.
60078

71004

750
75056

751
75107

754
75405

75412

75478

75495

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Spis powszechny i inne
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1b) wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY.PAŃSTW.KONTR.I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICT.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
BEZPIECZ. POBLICZ. I OCHR.PRZECIWPOŻ.
Komendy Powiatowe Policji
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
Ochotnicze Straże pożarne
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
(2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
Pozostała działalność
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Kwota w zł
Zwiększ Zwiększ
42.990
42.990
42.990
42.990
6.000
6.000

6.000
6.000

6.000

6.000

6.000
6.000
25.504
25.504
4.504
3.504
1.000
21.000
25

25

25

25

25

25

25
25.200
2.000

25
9.000

2.000
2.000
7.000

7.000
7.000
7.000

7.000
16.200
16.200
16.200
2.000
2.000
2.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497
756
75647

801
80101

854
85415

– 31660 –

Poz. 3744

DOCH.OD OS. PR.FIZ.I INN. JEDN. OR. W.ZW.ZICH POB.
Pob.pod ,opł.i niep. należn.budżet.
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
(2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM
Zwiększenia - zmniejszenia
w tym : wydatki bieżące

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000

8.000
8.000

8.000
63.801
63.801
63.801
63.801
98.360
98.360
98.360
269.880
246.855
246.855

23.025

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk
Załącznik nr 3
do Uchwały nr L/642/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 lipca 2010 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZAD. ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ.
PO ZMIANACH DOKONANYCH UCHWAŁĄ RADY GMINY MSZANA DOLNA NR L/642/10 Z DNIA 30.07. 2010 r.
Dział
010

Rozdz.

§

01095
2010
01095

750

0
75011
2010
75011

75056
2010
75056

Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm.
rząd.
Pozostała działalność
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
ADMINISTRACJAPUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Urzędy wojewódzkie
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Spis powszechny i inne
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm.
rząd.
Spis powszechny i inne
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dochody
79.332
79.332
79.332

Wydatki
79.332

79.332
79.332

79.220
53.716
53.716

79.332
79.332
79.220

53.716
53.716
53.716
53.716
25.504
25.504
25.504
25.504
25.504
24.504
1.000
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751
75101
2010
75101

75107
2010
75107

752
75212
2010
75212

754
75414
2010
75414

75478
2010
75478

852
85212
2010
85212
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URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PR. ORAZ SĄD.
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontr. i ochr. prawa
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontr. i ochrony prawa
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm.
rząd.
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
Obrona cywilna
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm.
rząd.
Obrona cywilna
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm.
rząd.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
OPIEKA SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm.
rząd
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych
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50.247
2.550
2.550

50.247

2.550
2.550
2.550
2.550
47.697
47.697
47.697
36.807

250
250
250

36.807
4.745
21.172
21.780
250

250
250

11450
250
250

250
250
11.450

250
250
250
250
11.200
11.200
11.200
11.200

6.594.523
6.586.400

11.200
11.200
6.594.523

6.586.400
6.586.400
6.586.400
222.176
174.800
47.376
6.364.224
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Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pob. świadcz.
z pomocy społ.
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm.
rząd
Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pob. świadcz.
z pomocy społ.
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm.
rząd
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM

1.723
1.723

1.723

1.723
1.723
1.723
6.400
6.400

6.815.022

6.400
6.400
6.815.022

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk
3744
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UCHWAŁA NR XLVII/529/2010
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia
2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 932 936 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 164 000 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 768 936 zł - jak w załączniku nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 932 936 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 456 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 932 480 zł - jak w załączniku nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2010 r. - jak w załączniku nr 3.
§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2010 r.
Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4
stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

4. W załączniku nr 2.2. (plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 7 „Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ
w 2010 roku” dodaje się pozycję – rozdział 85295 Pozostała działalność, dotacje celowe (bieżące) na zadania
JST zlecane innym podmiotom, kwota 30 000 zł.
6. Załącznik nr 8 „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 "Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków publicznych pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegajacych zwrotowi" otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

1. W załączniku nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. W załączniku nr 2 (wydatki) wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski

3. W załączniku nr 2.1. (plan wydatków bieżących)
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3745
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/529/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 września 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/529/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 września 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/529/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 września 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/529/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 września 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVII/529/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 września 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski
Zalacznik5.pdf

3745
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UCHWAŁA NR XXXVIII/200/10
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.212 ust.1 pkt
§ 1.
1.
1.1.
1.1.1.

§ 2.
1.
1.1.
1.1.1.
2.

2.1.
2.1.1.
3.
3.1
3.1.1.

§ 3.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1
1.1.1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
§ 4.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.

1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) uchwala się, co
następuje:

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dochody bieżące, w tym:
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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy
W dziale 600 – Transport i łączność
dochody bieżące, w tym:
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące, w tym:
podatek od środków transportowych
W dziale 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące, w tym:
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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy
W dziale 801- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
Rozdz. 80104 - Przedszkola
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy
W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
W dziale 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

120081,22
120081,22
120081,22
120081,22

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

163101,22
33020,00
33020,00
33020,00

o kwotę

10000,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

10000,00
10000,00
120081,22
120081,22
120081,22

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

197349,14
177349,14
34 849,14
34 849,14
34 849,14
34 849,14

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

142500,00
142500,00
142500,00
142500,00
20 000,00
20 000,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

20 000,00
20 000,00
20 000,00
240369,14
21 739,92
21 739,92
21 739,92
21 739,92
37 020,00
37 020,00
37 020,00
37 020,00
37 020,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.1.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.1.1.
4.1.1.1.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.1.1.
6.1.1.1.2.
6.1.2.
6.1.2.1.
6.1.2.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.1.1.
6.2.1.1.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.
6.3.1.1.1.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
§ 5.
§ 6.
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W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
W dziale 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, z tego:
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
W dziale 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki majątkowe, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rozdz. 80110 - Gimnazja
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące, z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
81 000,00
81 000,00
81 000,00
81 000,00
68 000,00
13 000,00
10 000,00
10 000,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

10 000,00
10 000,00
68 309,22
41 109,22
31 500,00
30 420,00
11 620,00
18 800,00
9 609,22
9 609,22
9 609,22

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

11 500,00
11 500,00
11 500,00
3 500,00
8 000,00
15 700,00
15 700,00
15 700,00
15 700,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Dulewicz

3746

3747
3747

UCHWAŁA NR XLIII/311/10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 211, 212, 216,
220, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.);

Rada Gminy Spytkowice u ch w a l a co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Ustalone zmiany dochodów obejmują:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497

– 31670 –

1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę - 48.164,00 zł.,
w tym:
- Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę –
48.164,00 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Ustalone zmiany wydatków budżetu obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących na łączna
kwotę 113.164,00 zł, w tym na:
- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie
73.164,00 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
– 73.164,00 zł;
- Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie
40.000,00 zł;
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących na łączna
kwotę 40.000,00 zł, w tym na:
- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie
40.000,00 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
– 40.000,00 zł;
określone według załącznika Nr 2.1 do niniejszej
uchwały.
3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączną
kwotę 112.600,00 zł, w tym na:

Poz. 3747

- Wydatki na inwestycje w kwocie 112.600,00 zł;
4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych na łączną
kwotę 137.600,00 zł, w tym na:
- Wydatki na inwestycje w kwocie 112.600,00 zł;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł;
określone według załącznika Nr 2.2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2010, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym
dokonuje się zmiany w przedłożonej przez Wójta Gminy
Spytkowice Prognozie Kwoty Długu Gminy Spytkowice
na lata 2010 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/311/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 września 2010 r.
SZCZEGÓŁOWE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU
Lp.

Dział

Treść – wg źródeł

1

700

2

801

Gospodarka mieszkaniowa w tym:
dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów– odszkodowanie wypłacone przez
ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynkach komunalnych administrowanych przez UG w czasie powodzi maj 2010r. (na odtworzenie zniszczonego mienia)
Oświata i wychowanie w tym:
dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów– odszkodowania wypłacone przez
ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynkach placówek oświatowych - ZS Nr 2 S-ce 2.411 zł; ZSP B-ce 4.104 zł; ZSP R-ów 14.996zł w czasie powodzi maj 2010r. (na odtworzenie zniszczonego mienia)
Razem zmiany dochodów :
w tym:
dochody bieżące

Kwota
zwiększenia
26 653,00
26 653,00
26 653,00

Kwota
zmniejszenia
-

21 511,00
21 511,00
21 511,00

-

48 164,00

-

48 164,00

-

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/311/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 września 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU
Lp.

Dział

1

010

2

3

4

5

6

7

8

600

700

710

750

754

801

926

Rozdział

Treść

Rolnictwo i łowiectwo
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
w tym: wydatki majątkowe
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
w tym: wydatki majątkowe
60016
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Działalność usługowa
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym: wydatki bieżące
71035
Cmentarze
w tym: wydatki majątkowe
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
w tym: wydatki majątkowe
92695
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
Razem zmiany wydatków:
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Kwota
zwiększenia
40 000,00
40 000,00
40 000,00
26 653,00
26 653,00
26 653,00
45 000,00
25 000,00
25 000,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
21 511,00
21 511,00
21 511,00
52 600,00
10 500,00
10 500,00
42 100,00
42 100,00
225 764,00

Kwota
zmniejszenia
42 100,00
42 100,00
42 100,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
20 000,00
20 000,00
55 500,00
55 500,00
20 000,00
35 500,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
177 600,00

113 164,00
112 600,00

40 000,00
137 600,00

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XLIII/311/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 września 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2010 ROKU
Lp.
1

2

Dział

Rozdział

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych,
z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Działalność usługowa
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych,
z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych,
z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne w tym:
wydatki na dotacje na zadania bieżące
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych,
z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem zmiany wydatków bieżących:
w tym:
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki na dotacje na zadania bieżące

710

3

750

4

754

5

801

Treść

Kwota
zwiększenia
26 653,00
26 653,00

Kwota
zmniejszenia
20 000,00
20 000,00

26 653,00

20 000,00

26 653,00
25 000,00
25 000,00

20 000,00
-

25 000,00

-

25 000,00
-

20 000,00
20 000,00
20 000,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00
21 511,00
21 511,00
21 511,00

20 000,00
-

21 511,00
113 164,00

40 000,00

73 164,00
73 164,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00
-

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XLIII/311/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 września 2010 r.
SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU
Lp.

Dział

1

010

2

600

Rozdział

Treść

Rolnictwo i łowiectwo
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
w tym: inwestycje
1) powstanie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnowypoczynkowej przy ul. Długiej w miejscowości Ryczów
na terenie Gminy Spytkowice
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
w tym: inwestycje

Kwota
zwiększenia
-

40 000,00
40 000,00
40 000,00

Kwota
zmniejszenia
42 100,00
42 100,00
42 100,00

42 100,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
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1) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
– ul. Floriana w Miejscu
2) budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu
drogi powiatowej – ul. Stefczyka w Bachowicach
3) budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu
drogi powiatowej – ul. Wadowicka w Spytkowicach
4) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z tego:
-dotacja dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie
zadania - budowa odwodnienia przy ul. Wiślanej
w Spytkowicach w ciągu drogi powiatowej Nr 1774K
Spytkowice – Poręba Żegoty
60016
Drogi publiczne gminne
w tym: inwestycje
1) budowa kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej
– ul. Słoneczna w Ryczowie
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: inwestycje
1) wykonanie monitoringu obiektu sportowego „Orlik
2012” w Bachowicach
w tym: zakupy inwestycjne
- wykup gruntów i innych praw własności – wg potrzeb
Działalność usługowa
71035
Cmentarze
w tym: inwestycje
1) budowa chłodni cmentarnej – II etap stan wykończeniowy na cmentarzu komunalnym w Ryczowie
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
w tym: inwestycje
1) wykonanie monitoringu obiektu sportowego „Orlik
2012” w Bachowicach
92695
Pozostała działalność
w tym: inwestycje
1) powstanie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnowypoczynkowej „plac zabaw” przy ul. Długiej
w miejscowości Ryczów na terenie Gminy Spytkowice
Razem zmiany wydatków majątkowych:
w tym:
inwestycje
zakupy inwestycyjne

-

5 000,00

-

15 000,00

-

20 000,00

40 000,00

-

40 000,00

-

-

20 000,00
20 000,00
20 000,00

-

35 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

25 000,00
25 000,00
-

52 600,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00

-

42 100,00
42 100,00
42 100,00

-

112 600,00

137 600,00

112 600,00
-

112 600,00
25 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/311/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 września 2010 r.
SZCZEGÓŁOWE ZMIANY KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU
Lp.

Dział

1

600

Rozdział

Treść /
Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe

Kwota zwiększenia –
dla jednostek:
sektora
spoza
sektora
finansów
publicznych
finansów
publicznych
40 000,00
40 000,00
-

Kwota zmniejszenia –
dla jednostek:
sektora
spoza
sektora
finansów
publicznych
finansów
publicznych
-

Dziennik Urzędowy
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dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie zadania - budowa odwodnienia przy ul. Wiślanej w Spytkowicach w ciągu drogi powiatowej
Nr 1774K Spytkowice – Poręba
Żegoty
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – doposażenie
w sprzęt
i wyposażenie
bojowe jednostek OSP
Razem zwiększenie kwot dotacji:

Poz. 3747
40 000,00

-

40 000,00
40 000,00
40 000,00

-

-

-

-

-

-

-

80 000,00

-

w tym:
dotacje celowe z tego:
w zakresie wydatków bieżących
w zakresie wydatków majątkowych

80 000,00
40 000,00
40 000,00

-

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIII/311/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 września 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY SPYTKOWICE na lata 2010 – 2017
Treść
I. Dochody budżetu ogółem, w tym:
1.1 bieżące, z tego:
1.1.1 podatki i opłaty lokalne
1.1.2 udziały w podatkach państwowych
1.1.3 dochody z mienia i inne
1.1.4 subwencje
1.1.5 dotacje
1.1.6 środki z budżetu UE
1.2 majątkowe, z tego:
1.2.1 ze sprzedaży majątku
1.2.2 dotacje
1.2.3 środki z budżetu UE, w tym:
środki UE –dofinansowanie kanalizacji w ramach MRPO 2007-2013
II. Przychody budżetu
2.1 Kredyty bankowe
2.2 Wolne środki
Ogółem poz. I + II
III. Wydatki budżetu
3.1 Wydatki bieżące, w tym:
3.1.1 koszty obsługi długu - odsetki w tym:
3.1.1.1 od kredytów
3.1.1.2 od pożyczek
3.2 wydatki majątkowe, w tym:
3.2.1 inwestycyjne
3.2.2 inwestycyjne – wykon. Kanaliz.
IV. Rozchody budżetu
4.1 Spłata kredytów, w tym:

2010
23 040 948,82
22 650 605,82
2 102 300,00
4 150 307,00
664 431,00
11 269 592,00
4 152 454,47
311 521,35
390 343,00
200 000,00
24 000,00
166 343,00
-

2011
23 040 921,70
21 446 771,70
2 097 120,00
4 088 150,00
651 385,00
11 301 710,00
2 989 245,00
319 161,70
1 594 150,00
100 000,00
1 494 150,00
1 494 150,00

2012
25 277 953,52
21 711 603,52
2 139 063,00
4 169 913,00
664 413,00
11 527 745,00
3 049 030,00
161 439,52
3 566 350,00
80 000,00
3 486 350,00
3 486 350,00

2013
22 041 099,00
21 981 099,00
2 181 845,00
4 253 312,00
677 702,00
11 758 230,00
3 110 010,00
60 000,00
60 000,00
-

1 441 162,00
1 441 162,00
24 482 110,82
23 870 865,82
21 386 673,82
220 000,00
220 000,00
2 484 192,00
2 484 192,00
611 245,00
611 245,00

2 134 500,00
2 134 500,00
25 175 421,70
24 564 176,70
20 534 626,70
190 000,00
190 000,00
4 029 550,00
400 900,00
3 628 650,00
611 245,00
611 245,00

25 277 953,52
24 310 208,52
20 531 946,52
285 570,00
285 570,00
3 778 262,00
3 778 262,00
967 745,00
967 745,00

22 041 099,00
21 074 254,00
21 011 254,00
219 409,00
219 409,00
63 000,00
63 000,00
966 845,00
966 845,00
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4.1.1 kredyt z roku 2007
4.1.2 kredyt z roku 2008
4.1.3 kredyt z roku 2011
4.2 Spłata pożyczek
4.3 Udzielone poręczenia i gwarancje
V. Łączne spłaty – (poz. 3.1.1 + 4.1 + 4.2)
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku, w tym:
6.1 Raty kredytów
VII. Procentowy udział spłat w dochodach
Indywidualny limit obciążeń budżetu spłatami [%]
VIII. Procentowy udział zadłużenia w dochodach

344 445,00
266 800,00
831 245,00
3 933 065,56
3 933 065,56
3,6
17,0
17,1

344 445,00
266 800,00
801 245,00
5 456 320,56
5 456 320,56
3,5
13,7
23,7

344 445,00
266 800,00
356 500,00
1 253 315,00
4 488 575,56
4 488 575,56
5,0
9,0
17,8

344 445,00
266 800,00
355 600,00
1 186 254,00
3 521 730,56
3 521 730,56
5,0
5,0
16,0

Treść
I. Dochody budżetu ogółem, w tym:
1.1 bieżące, z tego:
1.1.1 podatki i opłaty lokalne
1.1.2 udziały w podatkach państwowych
1.1.3 dochody z mienia i inne
1.1.4 subwencje
1.1.5 dotacje
1.1.6 środki z budżetu UE
1.2 majątkowe, z tego:
1.2.1 ze sprzedaży majątku
1.2.2 dotacje
1.2.3 środki z budżetu UE, w tym:
środki UE –dofinansowanie kanalizacji
w ramach MRPO 2007-2013
II. Przychody budżetu
2.1 Kredyty bankowe
2.2 Wolne środki
Ogółem poz. I + II
III. Wydatki budżetu
3.1 Wydatki bieżące, w tym:
3.1.1 koszty obsługi długu - odsetki w tym:
3.1.1.1 od kredytów
3.1.1.2 od pożyczek
3.2 wydatki majątkowe, w tym:
3.2.1 inwestycyjne
3.2.2 inwestycyjne – wykon. Kanaliz.
IV. Rozchody budżetu
4.1 Spłata kredytów, w tym:
4.1.1 kredyt z roku 2007
4.1.2 kredyt z roku 2008
4.1.3 kredyt z roku 2011
4.2 Spłata pożyczek
4.3 Udzielone poręczenia i gwarancje
V. Łączne spłaty – (poz. 3.1.1 + 4.1 + 4.2)
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku, w tym:
6.1 Raty kredytów
VII. Procentowy udział spłat w dochodach
Indywidualny limit obciążeń budżetu spłatami [%]
VIII. Procentowy udział zadłużenia w dochodach

2014
22 300 607,00
22 260 607,00
2 225 482,00
4 295 845,00
691 257,00
11 875 813,00
3 172 210,00
40 000,00
40 000,00
-

2015
22 544 105,00
22 544 105,00
2 269 992,00
4 338 804,00
705 083,00
11 994 572,00
3 235 654,00
-

2016
22 831 655,00
22 831 655,00
2 315 392,00
4 382 192,00
719 185,00
12 114 518,00
3 300 368,00
-

2017
23 123 322,00
23 123 322,00
2 361 700,00
4 426 014,00
733 569,00
12 235 663,00
3 366 376,00
-

22 300 607,00
21 333 762,00
21 293 762,00
168 851,00
168 851,00
40 000,00
40 000,00
966 845,00
966 845,00
344 445,00
266 800,00
355 600,00
1 135 696,00
2 554 885,56
2 554 885,56
5,0
5,0
11,5

22 544 105,00
21 577 260,00
21 511 700,00
114 193,00
114 193,00
65 560,00
65 560,00
966 845,00
966 845,00
344 445,00
266 800,00
355 600,00
1 081 038,00
1 588 040,56
1 588 040,56
4,8
4,8
7,0

22 831 655,00
21 864 814,00
21 780 014,00
64 342,00
64 342,00
84 800,00
84 800,00
966 841,00
966 841,00
344 441,00
266 800,00
355 600,00
1 031 183,00
621 199,56
621 199,56
4,5
4,7
2,7

23 123 322,00
22 502 122,00
22 149 975,00
20 477,00
20 477,00
352 147,00
352 147,00
621 200,00
621 200,00
265 600,00
355 600,00
641 677,00
3,0
4,5
0,0

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk
3747
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UCHWAŁA NR XLIII/ 315 /10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.)
Rada Gminy Spytkowice, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/ 315 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 14 września 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty
aktów
prawa
miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których
mowa
w art.
3 ust.
3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2.
1) Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
a) pomocniczości,
b) suwerenności stron,

c) partnerstwa,
d) efektywności,
e) uczciwej konkurencji,
f) jawności.
2) Konsultacje przeprowadza się z radą działalności
pożytku publicznego w przypadku jej utworzenia
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
3) Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje
pozarządowe i podmioty, działające na terenie
gminy Spytkowice, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w ust. 2, w sprawie poddanej konsultacji.
§ 3.
1) Konsultacje dotyczące przedmiotu ujętego w § 1
ogłasza Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
2) Informacja o przeprowadzeniu konsultacji powinna
określać:
a) przedmiot konsultacji,
b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) miejsce konsultacji,
e) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Spytkowice odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.
3) Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej
jednej z podanych form:
a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotów, na którym przedstawiany jest
projekt aktu prawa miejscowego,
b) pisemnej poprzez przesłanie projektu aktu prawa
miejscowego pocztą elektroniczną lub tradycyjną
do organizacji i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
c) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego
i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy oraz
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
4) O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt
Gminy Spytkowice.
5) Informację o konsultacjach Wójt Gminy publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
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3) Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym
w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające
wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
4) Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj.
formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany
przez uprawnione do reprezentacji oraz złożony
w terminie.
5) Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji rozpatruje zgłoszone opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi.

§ 4.
1) Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji przedkładany jest z inicjatywy Wójta
Gminy konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu pod obrady Rady Gminy Spytkowice.
2) Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji przedkładany jest z inicjatywy radnych, stałych Komisji Rady Gminy lub grupy co
najmniej 15 mieszkańców posiadających czynne
prawo wyborcze, konsultacje przeprowadza się po
przekazaniu projektu Wójtowi Gminy.
§ 5.
1) W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą
działalności pożytku publicznego Wójt przesyła radzie projekty aktów prawa miejscowego przeznaczone do konsultacji.
2) Rada wyraża swoją opinię o projekcie aktu
w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty jego doręczenia i przedkłada ją Wójtowi.
3) Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażania.
4) W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu lub doręczenia poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
5) Nie przedstawienie opinii i uwag w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 7.
1) Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający informacje o formie zawiadomienia,
terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji.
2) Z konsultacji w formie otwartego spotkania,
o których mowa w § 3 ust. 3a sporządza się protokół, w którym zapisuje się ustalenia ze spotkania.
Załącznikiem do protokołu jest lista obecności
uczestników spotkania.
3) Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta
i podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia konsultacji.
§ 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów prawa miejscowego
poddanych konsultacjom, załączając jednocześnie
własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii
i wniosków.

§ 6.
1) Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
2) Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty
określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez
osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).

§ 9.
1) Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
Gminy i mają charakter opiniodawczy.
2) Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na
liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny
z zapisami niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice:
mgr Zenon Szewczyk
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 września 2010 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy w Mędrzechowie
z dnia 30 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),
wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w zakresie
podstawy prawnej uchwały nr XXXVII/224/10 Rady
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Gminy w Mędrzechowie z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów.

W nawiązaniu zatem do powyższego, podanie
omawianego przepisu art. 5 w podstawie prawnej
uchwały należy, zdaniem organu nadzoru, uznać za
uchybienie prawne.

Uzasadnienie

Niemniej jednak, ponieważ organ stanowiący
na mocy przywołanego wyżej art. 90f ustawy o systemie
oświaty, jest umocowany do uchwalania regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w tym do
jego zmian, organ nadzoru stoi na stanowisku, że wskazane uchybienie nie stanowi istotnego naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności uchwały.
Dlatego też organ nadzoru ograniczył się do wskazania,
iż w kwestionowanym zakresie uchwalono uchwałę
z nieistotnym naruszeniem prawa.

Rada Miejska w Mędrzechowie uchwałą
nr XXXVII/224/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. dokonała
zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Mędrzechów.
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781)
i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).
Organ nadzoru zauważa odnośnie powołanego
w podstawie art. 5 ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, że przepis ten już nie obowiązuje, bowiem
regulacja, w której był zawarty utraciła moc z dniem
30.06.2005 r., a zatem nie może stanowić delegacji do
podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów. Rzeczony przepis jako przejściowy miał znaczenie i zastosowanie w związku z wejściem w życie,
z dniem 1.01.2005 r., powołanej wyżej ustawy z dnia
16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(…), mocą której wprowadzone zostały regulacje prawne dotyczące pomocy materialnej dla uczniów. To wówczas rady gminy zostały zobowiązane do uchwalenia,
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, regulaminu udzielania pomocy materialnej, o którym mowa w art. 90f ustawy o systemie oświaty, który
zresztą prawidłowo został powołany w podstawie prawnej uchwały nr XXXVII/224/10.

Organ nadzoru podkreśla jednocześnie, że
wszelkie uchwały organu stanowiącego winny spełniać
szczególne warunki. Winny być formułowane w sposób
jasny, czytelny i jednoznaczny. Nadto powinny we właściwy sposób wskazywać podstawę ich podjęcia,
z przywołaniem aktualnych przepisów obowiązującego
porządku prawnego.
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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ANEKS NR 2
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 maja 2010 r.
do Porozumienia nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia
Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
zawartego w Krakowie pomiędzy
Województwem Małopolskim z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.
Racławicka 56, 30-017 Kraków, NIP 676-21-78-337 REGON 351554287, reprezentowanym przez Marszałka
Województwa Małopolskiego Pana Marka Nawarę oraz
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana
Leszka Zegzdę
a
Powiatem Gorlickim z siedzibą ul. Biecka 3,
38-300 Gorlice, REGON 491893150, reprezentowanym
przez Starostę Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza oraz Wicestarostę Gorlickiego Pana Karola Górskiego
§ 1. Do Porozumienia nr V/46/KD/5109/07 zawartego
pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem

Gorlickim w dniu 19 grudnia 2007 roku wprowadza się
następujące zmiany:1. Dotychczasowy § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Projekt planu rzeczowo-finansowego
Muzeum na kolejny rok budżetowy będzie uzgadniany
przez strony umowy w trybie i terminach przyjętych dla
instytucji kultury, dla których Województwo pełni funkcję organizatora, w oparciu o aktualną Instrukcję planowania zadań budżetowych przez departamenty
i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne
Województwa Małopolskiego.”
2. Dotychczasowy § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Półroczną informację oraz roczne sprawozdanie
z wykonania planu rzeczowo-finansowego, o których
mowa w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz
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sprawozdania Rb-N i Rb-Z, Muzeum przedstawia Powiatowi.”
3. Dotychczasowy § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Powiat zobowiązuje się do przedkładania Województwu półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo-finansowego Muzeum wraz ze sprawozdaniami merytorycznymi, w terminie 30 dni od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.”

Poz. 3750

§ 2. Niniejszy aneks do porozumienia obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Województwa Małopolskiego, dwa dla Powiatu Gorlickiego.

Województwo Małopolskie
Marszałek Województwa Małopolskiego: Marek Nawara
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Leszek Zegzda

Powiat Gorlicki
Starosta: Mirosław Wedrychowicz
Wicestarosta: Karol Górski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
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