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UCHWAŁA NR XXVII/213/2009
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego.
7)
8)

Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie
Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Zagorzycach
9)
Szpital św. Anny w Miechowie
10)
Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
11)
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
im. Janusza Korczaka w Miechowie
12)
Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie
13)
Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie
14)
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu
Wielkim "

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Miechowskiego, ustanowionym uchwałą Nr IV/8/98 Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 15.12.1998 r. ( t.jedn. - Dz.Urz. Woj. Małop. z 2001 r.
Nr 137, poz. 2046 z późn. zm.) Załącznik nr 3 do Statutu
otrzymuje brzmienie: "Wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu Miechowskiego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

1)
2)
3)
4)
5)

Bursa Międzyszkolna w Miechowie
Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Dom Pomocy Społecznej w Miechowie
Liceum Ogólnokształcące w Miechowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miechowie
6)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady:
Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR XXVII/214/2009
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Miechowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001
Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity: Dz. U z 2008r. Nr 45 poz 271 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie oraz Wójtów i Burmistrza gmin powiatu miechowskiego, Rada Powiatu postanawia co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Miechowskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Miechowskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 5
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Poz. ,9
§ 3. 1. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne
dni wolne od pracy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/214/2009
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 23 grudnia 2009 r.

2. Roczny harmonogram dyżurów ustalają Kierownicy aptek pomiędzy sobą.
3. Harmonogram powyższy podlega akceptacji
Okręgowej Izby Aptekarskiej i Zarządu Powiatu Miechowskiego.

Rozkład godzin pracy aptek
§ 1. Na terenie powiatu miechowskiego obowiązują następujące godziny pracy aptek ogólnodostępnych:

§ 4. 1. Informacja o godzinach pracy aptek, aktualny harmonogram dyżurów tygodniowych aptek
oraz wszelkie zmiany z tym związane, powinny być
umieszczone w miejscach widocznych w siedzibie
aptek.

1)

W dni robocze (poniedziałek – piątek) dla
aptek:
a) jednozmianowych w godzinach 9.00-16.00,
b) dwuzmianowych w godzinach 8.00-20.00,
2)
W soboty dla aptek :
a) jednozmianowych w godzinach 8.00-14.00
b) dwuzmianowych w godzinach 8.00-14.00
3)
W dni przedświąteczne tj. Wigilia, Sylwester,
Wielka Sobota: apteki jedno- i dwuzmianowe w godzinach 8.00-14.00.

2. W przypadku zamknięcia apteki na czas
określony, należy umieścić dodatkową informację
z adresami najbliższych, czynnych aptek.
§ 5. W przypadku, gdy apteka nie może pełnić
dyżurów zgodnie z harmonogramem, kierownik apteki jest zobowiązany znaleźć zastępstwo, oraz poinformować o tej zmianie Zarząd Powiatu Miechowskiego, Okręgowa Izbę Aptekarską, apteki i publikatory, działające na terenie powiatu, a także umieścić
w tej sprawie informację w siedzibie apteki.

§ 2. 1. Ograniczenie, przesunięcie ustalonych
w § 1 godzin pracy oraz zamknięcie apteki wymaga
uzgodnienia z Zarządem Powiatu Miechowskiego, po
uprzednim zasięgnięciu opinii wójta ( burmistrza)
gminy, na której znajduje się apteka oraz Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Krakowie.
2. Wydłużenie godzin pracy nie wymaga powyższych uzgodnień.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR XLIV-357-09
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) - Rada
Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 2. W uchwale budżetowej na 2009 rok Gminy Andrychów o nr XXX-252-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 grudnia 2008 roku ( z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy: 1. Zwiększając dochody budżetu Gminy o kwotę 747.076,00 zł
Zmniejszając dochody budżetu Gminy o kwotę
747.076,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

wi.

2. Zwiększając wydatki budżetu Gminy o kwotę
535.000,00 zł
Zmniejszając wydatki budżetu Gminy o kwotę
535.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV-357-09
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2009 rok
Dział
020

Wyszczególnienie
w tym: dochody bieżące
z tego:

600
w tym: dochody bieżące
z tego:
700
w tym: dochody bieżące
z tego:
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)
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)
pozostałe odsetki (§ 0920)
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
750
w tym: dochody bieżące
z tego:
wpływy z usług (§ 0830)
pozostałe odsetki (§ 0920)
756
w tym: dochody bieżące
z tego:
podatek od nieruchomości (§ 0310)
podatek rolny (§0320)
podatek leśny (§0330)
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
zaległości z podatków zniesionych (§0560)
wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
wpływy z dywidend (§ 0740)
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)
758
w tym: dochody bieżące
z tego:

801
w tym: dochody bieżące
z tego:
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
852

Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące

Zwiększenie
1.700.00
1.700,00

Zmniejszenie
176,00
176,00

1.700,00
-

176,00
4.000,00
4.000,00

35.000,00
35.000,00

4.000,00
29.100,00
29.100,00

-

2.200,00

-

1.900,00

35.000,00
1.500,00
1.500,00

25.000,00
1.200,00
1.200,00

1.500,00
466.064,00
466.064,00

1.200,00
711.600,00
711.600,00

249.960,00
62.000,00
12.000,00
15.000,00
2.004,00
125.100,00
210.172,00
210.172,00

644.000,00
6.000,00
1.000,00
6.000,00
4.000,00
50.600,00
-

62.889,00
133.283,00
14.000,00
31.040,00
31.040,00

1.000,00
1.000,00

240,00
30.800,00
1.600,00
1.600,00
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z tego:
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
pozostałe odsetki (§ 0920)
OGÓŁEM

1.000,00
1.000,00
600,00
747.076,00

747.076,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV-357-09
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2009 rok
Dział

Rozdział

600
60013
60016
60078
750
75023
757
75702

801
80101

80104

852
85212

900
90015
921
92116

Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym: wydatki na obsługę długu
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym: dotacje
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym: dotacje
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym: dotacje
Wydatki majątkowe
w tym: dotacje
Ogółem

Zwiększenie
422.000,00
422.000,00
422.000,00
-

Zmniejszenie
209.000,00
97.000,00
97.000,00
7.000,00
7.000,00
105.000,00
105.000,00
300.000,00
300.000,00

32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
1.000,00
1.000,00

300.000,00
300.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
10.300,00
10.300,00
19.700,00
19.700,00
535.000,00

1.000,00
535.000,00
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień
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UCHWAŁA NR XXXIII/188/2009
RADY GMINY W GRĘBOSZOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm./ oraz w związku z art.184 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./ Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na kwotę 6.474,00 zł jak w Załączniku
Nr 4.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów
i wydatków o kwotę 98.863,00 zł jak w Załączniku Nr 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów
i wydatków o kwotę 11.917,50 zł jak w Załączniku Nr 2.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy po stronie dochodów na kwotę 3.400,00 zł jak w Załączniku
Nr 3.

§ 5. W związku z paragrafem 1, 2, 3 i 4 wprowadza
się w budżecie Gminy zmiany jak w Załącznikach Nr 1,
2, 3 i 4 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/188/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmiany budżetu gminy określone w paragrafie 1 uchwały

Dz.

Rodział

§

756

75616

0320
801
80104

6260

852
85212

2360

Określenie klasyfikacji budżetowej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
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 rolny
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym: dochody bieżące
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
wydatki majątkowe
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: dochody bieżące
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
w tym: wydatki bieżące

w złotych
zwiększenie
dochody
wydatki
15 000,00

15 000,00
15 000,00
15 000,00
72 058,00
72 058,00
72 058,00

72 058,00
72 058,00

72 058,00

11 805,00

72 058,00
11 805,00

11 805,00

11 805,00

11 805,00
11 805,00
11 805,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 5
900

– 123 –

Poz. 10

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg
w tym: wydatki bieżące
RAZEM

90015

98 863,00

15 000,00
15 000,00
15 000,00
98 863,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/188/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zmiany budżetu gminy określone w paragrafie 2 uchwały

Dz.

Rodział

§

754
75412

2710

Określenie klasyfikacji budżetowej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostaki
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w tym: wydatki bieżące
RAZEM

w złotych
zmniejszenia
dochody
wydatki
11 917,50 11 917,50
11 917,50 11 917,50
11 917,50
11 917,50

11 917,50

11 917,50
11 917,50

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/188/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zmiany w budżecie gminy określone w paragrafie 3 uchwały

Dz.

Rodział

§

010
01010
0960
700
70005
0920
750
75023
0970
754
75412
0970
756

Określenie klasyfikacji budżetowej
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w złotych
dochody
zwiekszenia zmniejszenia
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
155,00
155,00
155,00
155,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
700,00
700,00
700,00
700,00
1 325,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 5

75616

0340
0910
801
80104
0970
852
85219
0970
85228
0970
900
90020
0400
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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 środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłatz tytułu podatków i opłat
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
w tym: dochody bieżące
Wpływy z opłaty produktowej
RAZEM

1 325,00
1 325,00
705,00
620,00
290,00
290,00
290,00
290,00
230,00

200,00
200,00
200,00
200,00

230,00
230,00
230,00
500,00
500,00

3 400,00

500,00
500,00
3 400,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/188/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zmiany w budżecie gminy określone w paragrafie 4 uchwały

Dz.

Rodział

600
60017
754
75412
851
85111

§

Określenie klasyfikacji budżetowej
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
w tym: wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
wydatki majatkowe
RAZEM

w złotych
wydatki
zwiekszenia zmniejszenia
4 474,00
4 474,00
4 474,00
4 474,00
2 000,00
4 474,00
2 000,00
4 474,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
6 474,00
6 474,00

10

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon
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UCHWAŁA NR XXXIII/189/2009
RADY GMINY W GRĘBOSZOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/180/2009 Rady Gminy Gręboszów z dnia 26 listopada 2009
r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gręboszów na
rok 2010
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gręboszów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku; Dz. U. nr 121, poz. 844) Rada Gminy
Gręboszów uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

§ 1. Zmienia się dotychczasową treść załącznika
nr 1 w ten sposób, że L.p. 1.1 otrzymuje brzmienie:
”Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do
5,5 ton włącznie”.

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon

11

12
12

UCHWAŁA NR XXXIII/191/2009
RADY GMINY W GRĘBOSZOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Gręboszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 roku o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31 poz.
130 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 roku do
uchwały Rady Gminy Gręboszów Nr XXVI/156/2009
z dnia 31 marca 2009 roku , Rada Gminy Gręboszów
uchwala, co następuje:

wią załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 1. Ustanawia się herb, flagę, banner, flagę stolikową i pieczęć Gminy Gręboszów, których wzór stano-

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gręboszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 5
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Poz. 12
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/191/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Herb Gminy Gręboszów to:
1. Kształt tarczy herbowej to tzw. tarcza hiszpańska o zielonym polu.
2. W zielonym polu tarczy dwa pofalowane pasy srebrne, nad nimi złote godło z herbu Nieczuja (ostrzew z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim), a u podstawy ukorzeniona wierzba o pięciu konarach także w kolorze złotym.

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 5
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Poz. 12
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/191/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Flaga Gminy Gręboszów to:
Flagą jest zielony płat tkaniny o proporcjach 8:5 z dwoma poziomymi równoległymi pofalowanymi srebrnymi pasami pośrodku pola, a przy drzewcu w górnym rogu płata żółta ostrzew z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim.
Również przy drzewcu w dolnym rogu płata żółta ukorzeniona wierzba. Barwy występujące na fladze gminy odzwierciedlają barwy występujące w herbie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon

Dziennik Urzędowy
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Poz. 12
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/191/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Banner Gminy Gręboszów to:
Bannerem jest zielony płat tkaniny o proporcjach 1: 4, gdzie na 1/3 wysokości płata dwa równoległe pofalowane
srebrne pasy, nad nimi żółta ostrzew z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim, a pod nimi żółta ukorzeniona wierzba.
Barwy występujące na bannerze gminy odzwierciedlają barwy występujące w herbie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon

Dziennik Urzędowy
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Poz. 12
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/191/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Flaga stolikowa Gminy Gręboszów to:
Flagą stolikową jest zielony płat tkaniny o proporcjach 5:8, na nim dwa równoległe pofalowane pasy srebrne, nad
nimi żółta ostrzew z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim , a pod nimi żółta ukorzeniona wierzba. Barwy występujące
na fladze stolikowej gminy odzwierciedlają barwy występujące w herbie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon

Dziennik Urzędowy
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Poz. 12
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/191/2009
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Pieczęć Gminy Gręboszów to:
Pieczęcią jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „Gmina Gręboszów”, między napisem
„GMINA” i „GRĘBOSZÓW” dwie konturowe sześcioramienne gwiazdki. W środku liniowego koła (pieczęci) dwa
poziome pofalowane srebrne pasy pośrodku koła, nad nimi ostrzew z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim, a pod
nimi ukorzeniona wierzba.

Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Dymon

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XXXVI/305/2009
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy IgołomiaWawrzeńczyce na rok 2009 w ten sposób, że w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2009 Nr XXVI/228/2008 Rady
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian o których mowa w § 1: 1. a)
zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę –
137.596,-zł,
2. b) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę
– 137.596,-zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/305/2009
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2009.
1.
Dział
1.

Rozdział
2.

756

3.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące : - podatek dochodowy od osób fizycznych
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące: - część oświatowa subwencji ogólnej

758

757
75702

758
75818

Obsługa papierów wartościowych, kredytówi pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego w tym:
-wydatki bieżące
z tego:
-wydatki na obsługę długu gminy
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym: -wydatki bieżące
z tego:
-rezerwa celowa – na pokrycie kosztów urlopów nauczycielina
poratowanie zdrowia

Zmniejszenia
4.
137.596,178.000,-

178.000,137.596,-

Zwiększenia
5.
-

40.404,40.404,-

86.596,86.596,-

-

86.596,-

-

86.596,51.000,51.000,51.000,-

-

51.000,-

-

Uzasadnienie: Dokonuje się korekty budżetu gminy na rok 2009 poprzez:
1)
--2)

zmniejszenie dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 137.596,-zł w tym:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 86.596,-zł tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
w dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 40.404,-zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
(pismo Ministra Finansów Nr ST5-4822/34g/BKU/09 informujące o zmianie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej),
zmniejszenia wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 137.596,-zł, przy czym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 5
--

--
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w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 86.596,-zł –
środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi kredytów bankowych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Krakowie,
w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 51.000,-zł – rezerwa celowa na pokrycie kosztów urlopów nauczycieli na poratowanie zdrowia.
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Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot
14
14

UCHWAŁA NR 356/L/2009
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy
w odniesieniu do dożywiania.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art.17 ust.1
pkt 14, art.24, art.39 ust.1 i 2, art. 48 ust. 4 i 5, w związku z art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 175
poz 1362 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U.
z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z póź. zm.), Rada Miejska
w Myślenicach uchwala co następuje:
§ 1.
1. Pomocą w zakresie dożywiania ze szczególnym
uwzględnieniem gorącego posiłku, może być objęta
osoba samotnie gospodarująca lub rodzina, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zwanego dalej „kryterium”.
2. Pomocą tą obejmuje się w szczególności:
a) dzieci przedszkolne oraz dzieci młodsze pozostające
w domu,
b) uczniów szkół do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
a w szczególności osoby samotne, w podeszłym
wieku, chore lub niepełnosprawne,
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 realizuje się
w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
4. Świadczenie pieniężne na zakup żywności wyniesie miesięcznie na osobę: 75 zł,
5. Gorący posiłek dla dzieci w przedszkolach zakupuje się w cenie : 2 zł,
6.
Gorący posiłek dla osób wymienionych
w ust. 2 lit. b), c) zakupuje się w cenie: 3 zł,
7. W przypadku braku możliwości realizacji pomocy w formie zakupu gorącego posiłku, w stosunku do
dzieci i młodzieży szkolnej, pomoc może być realizowana w formie zakupu drugiego śniadania w cenie: 2 zł.

8. Pomoc określona w ust. 3 będzie realizowana
w miarę posiadania odpowiednich środków finansowych.
§ 2.
1. Pomoc w formie zakupu gorącego posiłku przyznaje
się:
a) w stosunku do dzieci do 7 roku życia w okresie
przebywania w tych placówkach,
b) w stosunku do młodzieży realizującej obowiązek
szkolny – w okresie roku szkolnego w dni nauki
szkolnej,
c) w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
korzystającej z pomocy w specjalistycznych placówkach – w okresie ich przebywania w tych placówkach,
d) w stosunku do pozostałych osób – w okresie wskazanym w decyzji,
§ 3.
1. Dyrektorzy placówek oświatowych oraz dyrektorzy
placówek specjalistycznych o których mowa w § 2 lit. a),
b) i c) są zobowiązani do:
a) wydawania posiłków w sposób zapewniający zachowanie należytej higieny i poszanowanie godności dziecka,
b) organizacji innego wartościowego posiłku z gorącym napojem w przypadku braku możliwości realizacji pomocy w formie gorącego posiłku,
§ 4.
1. W celu realizacji pomocy o której mowa w § 1 ust. 5
– ust. 7 Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zawiera porozumienie z dyrektorami placówek oświatowych oraz kierownikami punktów wydawania posiłków.
2. Porozumienie o którym mowa w ust.1 zawierane jest na okres obowiązywania ustawy o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
§ 5.
1. W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%
kryterium dochodowego, pomoc jest udzielana z obowiązkiem zwrotu przez osobę lub rodzinę poniesionych

Dziennik Urzędowy
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na ten cel wydatków, na zasadach określonych w poniższej tabeli:
Wielokrotność kryterium wyrażona w %
Od 150 do 200
Powyżej 200

zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu
do dożywiania oraz
2)
Uchwała Nr 32/V/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie : zmiany
uchwały Nr 309/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7 lutego 2006r.w sprawie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 – 2009 oraz zasad zwrotu
wydatków poniesionych na świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do
dożywiania.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 świadczenia finansowane są wyłącznie z budżetu gminy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Kierownik MGOPS na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy
o pomocy społecznej odstąpić od żądania zwrotu udzielonej pomocy.
4. Podlegające zwrotowi należności z tytułu udzielonej pomocy określonej w ust. 1 wpłaca się na rachunek bankowy MGOPS do 10 dnia miesiąca następującego po jej udzieleniu.

§ 8.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 6.
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
§ 7.
1. Tracą moc:
1)

Zwrot pomocy wyrażony w %
50
100

Uchwała Nr 309/XLVI/2006 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 7 lutego 2006r.w sprawie realizacji wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 – 2009 oraz zasad

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
mgr inż. Jerzy Grabowski

14
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UCHWAŁA NR XXXIX/427/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2009 nr XXV/268/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
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. 184,
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska
w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 3. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej
na rok 2009 nr XXV/268/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
wprowadzonymi niniejszą uchwałą załącznik nr 3
uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje treść załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 1. 1.
233.850 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez rozplakatowanie
obwieszczeń na terenie gminy.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 233.850 zł.
3. Zmiany określone w ust 1 i 2 zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami po
zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
5.266.347 zł, który nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/427/09
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody
Dział

Rozdział

Paragraf

750
75023
0970

Treść

Kwota

Administracja publiczna

369,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

369,00

Wpływy z różnych dochodów

369,00

dochody bieżące
756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

- 336 150,00

dochody bieżące
75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310

Podatek od nieruchomości

0320

Podatek rolny

20 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- 3 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 100 000,00

- 44 000,00

0320

Podatek rolny

- 150 000,00

0330

Podatek leśny

1 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

0360

Podatek od spadków i darowizn

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0690

Wpływy z różnych opłat

6 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000,00

75618

75621

- 83 000,00

58 000,00
5 000,00
30 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

70 100,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

71 000,00

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 900,00
- 279 250,00
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0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

- 179 250,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

- 100 000,00

758
75802

2750

Różne rozliczenia

99 881,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

99 881,00

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

99 881,00

dochody bieżące
801

Oświata i wychowanie

- 11 000,00

dochody bieżące
80104

Przedszkola
0830

Wpływy z usług

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80148
0830

- 16 000,00
17 000,00

Stołówki szkolne

- 12 000,00

Wpływy z usług

- 12 000,00

Pomoc społeczna

852

1 000,00

11 500,00

dochody bieżące
85202
0970
85212

2360

85219
0920
85228
0830
900
90001
0870

Domy pomocy społecznej

5 400,00

Wpływy z różnych dochodów

5 400,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

2 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

- 500,00

Pozostałe odsetki

- 500,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4 600,00

Wpływy z usług

4 600,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 550,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7 400,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

7 400,00

dochody majątkowe
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Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 5 850,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- 5 850,00

dochody bieżące
- 233 850,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/427/09
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki
Dział

Rozdział

801
80101

Paragraf

Treść

Wartość

Oświata i wychowanie

- 228 000,00

Szkoły podstawowe

- 200 000,00

wydatki bieżące
80104

Przedszkola

- 16 000,00

wydatki bieżące
80148

Stołówki szkolne

- 12 000,00

wydatki bieżące
900
90078

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 5 850,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 5 850,00

wydatki bieżące

Razem:

- 233 850,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/427/09
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻABNO NA ROK 2009
1.

DOCHODY OGÓŁEM:

40 691 888,52

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

45 958 235,52

3.

NADWYŻKA - DEFICYT( 1 - 2 )

-5 266 347,00

4.

SFINANSOWANIE
(5-6)

5 266 347,00

5.

PRZYCHODY BUDŻETU:

6 765 347,00

z tego:

6.

a/ kredyty

3 570 000,00

b/pożyczki

400 000,00

c/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym
wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2 795 347,00

ROZCHODY BUDŻETU:

1 499 000,00

z tego:
a/ spłata zaciągniętych pożyczek

247 000,00

b/ spłata zaciągniętych kredytów

1 212 000,00

c/ udzielone pożyczki

40 000,00

15

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Wójcik
16
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UCHWAŁA NR XXXIX/432/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 29 grudnia 2009 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 Żabno przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 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. 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. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
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lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.
449 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co
następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje
1)

tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Żabno dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Żabno przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:
a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych
b) innych publicznych form wychowania przedszkolnego, określonych na podstawie art. 14a ust. 7
ustawy o systemie oświaty
c) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi,
z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych oraz
publicznych szkół artystycznych,
d) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych
e) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, określonych na podstawie art. 14a ust. 7
ustawy o systemie oświaty
f) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych oraz niepublicznych szkół artystycznych, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
g) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione w pkt 1 litera „f”,
2)
wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji
dla których przepis ustawy o systemie oświaty określa
stawkę minimalną
3)
tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt
1.

§ 2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Żabno
przyznawane są na dofinansowanie realizacji zadań
dotowanych podmiotów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje
mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, na które została przekazana dotacja.
Rozdział 2
STAWKI DOTACJI
§ 3. 1. Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1
pkt 1 lit. „a” otrzymuje z budżetu Gminy Żabno dotację
ustalaną według następujących zasad:
1)

kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie
z przepisem art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
przysługuje w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Żabno z za-
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strzeżeniem pkt 2.; w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą
do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkoli publicznych
2)
na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno
2. Jeżeli do przedszkola określonego w pkt 1
lit. „a” uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy
Żabno koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 80 ust. 2a
ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.
§ 4. 1. Inna publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. „b” otrzymuje
z budżetu Gminy Żabno dotację ustaloną według następujących zasad:
1)

kwota dotacji na każdego ucznia przysługuje
w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Żabno, z zastrzeżeniem pkt 2.; w przypadku braku na terenie gminy
przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych,
2)
na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno

2. Jeżeli do formy wychowania przedszkolnego
uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Żabno
koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 80 ust. 2d ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.
§ 5.
1. Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 pkt 1
lit. „c” otrzymuje z budżetu Gminy Żabno dotację ustalaną według następujących zasad
1)

kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie
z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, przysługuje
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych tego
samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę
Żabno z zastrzeżeniem pkt 2., nie niższej jednak niż
kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego
typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy Żabno,
2)
w przypadku nieprowadzenia przez Gminę Żabno szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji, zgodnie z art. 80
ust. 3 ustawy o systemie oświaty będzie kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego
typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa
w § 1 pkt 1 lit. „d” otrzymuje z budżetu Gminy Żabno
dotację ustalaną według następujących zasad
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1)

kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać
będzie 75 % ustalonych w budżecie Gminy Żabno wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2.; w przypadku braku na terenie gminy
przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych,
2)
na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno
2. Jeżeli do przedszkola określonego w ust. 1
uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Żabno
koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.
§ 7. 1. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt. 1 lit. „e” otrzymuje
z budżetu Gminy Żabno dotację, ustaloną według następujących zasad:
1)

kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać
będzie 40 % wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Żabno z zastrzeżeniem pkt 2;
w przypadku braku na terenie gminy przedszkola
prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych
2)
na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno.
2. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania
przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Żabno koszty udzielonej dotacji, zgodnie
z art. 90 ust 2e ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń
§ 8. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 1
lit. „f” otrzymuje z budżetu Gminy Żabno dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia
odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Żabno.
§ 9. 1. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1
pkt 1 lit. „g” otrzymuje z budżetu Gminy Żabno dotację
ustalaną według następujących zasad
1)

kwota dotacji otrzymywana na każdego ucznia
odpowiadać będzie 50 % kwoty ustalonych w budżecie Gminy Żabno wydatków bieżących ponoszonych
na jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Żabno
2)
w przypadku braku na terenie Gminy Żabno
szkoły publicznej danego typu i rodzaju, zgodnie
z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, podstawą
do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.
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§ 10. Podmioty prowadzące szkoły i przedszkola
wymienione w § 1 pkt 1, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Żabno pod
warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole lub szkołę przedstawi planowana liczbę dzieci, które mają być
objęte wczesnym wspomaganiem nie później niż do
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
Rozdział 3
UDZIELANIE I ROZLICZANIE DOTACJI
§ 11. 1. Dotacja udzielona jest na wniosek organu
prowadzącego dotowane przedszkole lub szkołę, złożony do Urzędu Miejskiego w Żabnie nie później niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji wraz z informacją o planowanej liczbie uczniów
z zastrzeżeniem ust. 2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku przedłużenia, zgodnie z art. 58
ust. 4 ustawy o systemie oświaty terminu do złożenia
wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub
przedszkola, termin złożenia wniosku i informacji,
o którym mowa w ust. 1 upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało udzielone zezwolenie na założenie
szkoły lub przedszkola
§ 12. 1. Miesięczna kwota dotacji na ucznia obliczana jest w poszczególnych miesiącach na podstawie
rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji, sporządzanej na podstawie dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju dotowanej placówki, na formularzu stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały przekazywanej do Urzędu
Miejskiego w Żabnie do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Jeżeli faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu jest większa lub mniejsza od wykazanej w informacji, dotacja w następnym miesiącu zostanie skorygowana o tę różnicę.
3. Dotacje przekazywane są w 12 transzach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na
wskazany rachunek bankowy.
4. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc,
w którym przedkładana jest informacja.
§ 13. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla przedszkola lub szkoły podlega rozliczeniu
poprzez przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę
lub przedszkole informacji na formularzu stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały składanej do dnia
20 stycznia następnego roku budżetowego
2. Ustalona i stanowiąca należność Gminy Żabno
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 Miejskiego w Żabnie, w trybie i terminach określonych w ustawie o finansach publicznych
3. W przypadku zakończenia działalności jednostki określonej w § 1 pkt 1 organ prowadzący zobowiąza-
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ny jest do rozliczenia dotacji zgodnie z ust. 1, w terminie
do 20 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia
działalności. Występującą nadpłatę dotacji podmiot
prowadzący jednostkę określoną w § 1 pkt 1 zobowiązany jest zwrócić w terminie do 21 dni od dnia rozliczenia
Rozdział 4
TRYB I ZAKRES KONTROLI
§ 14. 1. Organowi dotującemu przysługuję prawo
kontroli
1)

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu szkoły i placówki na podstawie, której sporządzono miesięczna informacje o rzeczywistej liczbie
uczniów stanowiącą podstawę naliczania dotacji
w danym miesiącu
2)
dokumentacji finansowej potwierdzającej prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz Zakładu Obsługi Samorządowych
Szkół i Przedszkoli w Żabnie na podstawie pisemnego
upoważnienia Burmistrza Żabna zawierającego: - imię
i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, - nazwę
jednostki kontrolowanej, - zakres przedmiotowy kontroli, - czasookres przeprowadzanej kontroli.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się
organ prowadzący jednostkę określoną w § 1 pkt 1 wraz
z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej przeprowadzenia.
4. W ramach kontroli dokumentacji, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania
odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje organ

Poz. 16

prowadzący jednostki kontrolowanej, a także Urząd
Miejski w Żabnie.
6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
skontrolowanej jednostki określonej w § 1 pkt 1 kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne zawierające
zalecenia pokontrolne mogące dotyczyć stwierdzonych
nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów
lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji.
7. Od wystąpienia pokontrolnego w terminie
14 dniu od daty jego doręczenia organ prowadzący
jednostkę określoną w § 1 pkt 1 lub dyrektor jednostki
może wnieść zastrzeżenia do Burmistrza Żabna.
8. Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym
lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej
w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania
zastrzeżeń Burmistrz Żabna powiadamia organ prowadzący jednostkę określoną w § 1 pkt 1 oraz dyrektora
jednostki w terminie do 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.
§ 15. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/411/09 Rady
Miejskiej w Żabnie, z dnia 26 listopada 2009 roku,
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Żabno przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/432/09
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

-
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/432/09
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 5

– 145 –

Poz. 16

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 5

– 146 –

Poz. 16

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/432/09
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Wójcik
16
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POROZUMIENIE NR 33/09
STAROSTY TARNOWSKIEGO
z dnia 24 września 2009 r.
porozumienie z dnia 24.09.09 zawarte pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Pleśna oraz Gminą Tarnów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
Zawarte w dniu 24.09.2009 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

2.

1. Pana Mieczysława Krasa - Starostę Tarnowskiego,
2. Pana Adama Szpaka – Etatowego Członka Zarządu
przy udziale Pani Anny Niedojadło – Skarbnika Powiatu
Tarnowskiego,
a
Gminą Pleśna, reprezentowaną przez:
Pana Wiesława Zimowskiego - Wójta Gminy Pleśna,
przy udziale Pani Joanny Krochmal – Skarbnika Gminy
Pleśna,

§4
1.

Partnerzy zgodnie postanawiają, że szacunkowa
wartość realizacji zadania w wysokości 4.000.000 zł.
(słownie: cztery miliony ), finansowana będzie
w następujący sposób:
1) środki finansowe z „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” –
2.000.000 zł. (słownie: dwa miliony złotych)
2) środki finansowe Powiatu - 1.650.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy
zł), jako wkład własny,
3) środki finansowe Gminy Pleśna 250.000 zł.
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), Gmin
Tarnów 100.000 zł (słownie sto tysięcy zł) jako
pomoc finansowa dla Powiatu, w formie dotacji,
zostaną przekazane po przedłożeniu przez Powiat kopii umowy z wykonawcą robót.

2.

W przypadku poprzetargowego obniżenia wynagrodzenia za realizację robót, w stosunku do szacunkowej wartości zadania, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dofinansowania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011” (maksymalnie 50% całkowitych kosztów zadania) oraz wysokość dofinansowania z budżetu
Gminy (uzupełnienie do wymaganego wkładu własnego – 50% łącznie Gmina i Powiat).

oraz
Gminą Tarnów, reprezentowaną przez:
Pana Grzegorza Kozioła – Wójta Gminy Tarnów
Przy udziale Pani Ireny Podraza – Skarbnika Gminy Tarnów
o następującej treści:
§1
Powiat, Gmina Pleśna oraz Gmina Tarnów,
zwani dalej Partnerami, na zasadach partnerstwa z poszanowaniem swoich priorytetów w realizacji zadań
inwestycyjnych, postanawiają wspólnie podjąć działania
dla realizacji zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa
odcinków dróg powiatowych: 1401 K w m. Rzuchowa
i Świebodzin, 1398K w m. Rzuchowa, Pleśna, Rychwałd
oraz 1356K w m. Rzuchowa stanowiących jeden ciąg
komunikacyjny na terenie gminy Pleśna,”, zwanego
dalej zadaniem, w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, ustanowionego uchwałą nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia
28 października 2008 roku.

§5

§2
Dla realizacji zadania, Partnerzy zawierają niniejsze Porozumienie na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2001
roku Nr 141, poz. 1591, z późn.zm.).
§3
1.

Partnerzy zgodnie ustanawiają Inwestorem zadania
Powiat.

Partnerzy zgodnie postanawiają, iż: Powiat jako
Inwestor:
1) przygotuje i złoży wniosek aplikacyjny w ramach naboru do „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
w terminie do 30 września 2009 roku w celu pozyskania dofinansowania na realizację zadania
w wysokości 50% kosztów inwestycji,
2) wykona wszelkie czynności konieczne do zgłoszenia budowy, dokonania wyboru wykonawcy
oraz zapewni realizację zadania zgodnie z regulaminem „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Partnerzy zgodnie postanawiają, że do czynności wynikających z umowy leżących po stronie Powiatu,
a dotyczących kontroli realizacji zadania, przekazywania
i rozliczenia dotacji upoważniony będzie się Powiatowy
Zarząd Dróg w Tarnowie, z siedzibą w Zgłobicach.
§6
1.

Partnerzy zgodnie ustalają, że końcowy termin zakończenia realizacji zadania powinien nastąpić do
dnia: 30 listopada 2010 roku.
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Odbiór końcowy będzie następował przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Partnerów.
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Powiat.

Poz. 17,18

§ 9
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 10

§7

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego z Partnerów.

Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
§8

Powiat:
Starosta:
Mieczysław Kras

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

Gmina Pleśna:
Wójt:
Wiesław Zimowski
Gmina Tarnów:
Wójt Gminy:
Grzegorz Kozioł
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POROZUMIENIE NR 34/09
STAROSTY TARNOWSKIEGO
z dnia 24 września 2009 r.
Porozumienie z dnia 24.09.2009 zawarte pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Tarnów i Gminą Lisia Góra
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
Zawarte w dniu 24.09.2009 r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

Lokalnych 2008 – 2011”, ustanowionego uchwałą nr
233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008
roku.

1. Pana Mieczysława Krasa - Starostę Tarnowskiego,
2. Pana Adama Szpaka – Etatowego Członka Zarządu
przy udziale Pani Anny Niedojadło – Skarbnika Powiatu
Tarnowskiego,
a
Gminą Tarnów, reprezentowaną przez:
Pana Grzegorza Kozioła - Wójta Gminy Tarnów,

§2
Dla realizacji zadania, Partnerzy zawierają niniejsze porozumienie na podstawie art. 6 ust. 1 w związku
z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1592, z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2001 roku
Nr 141, poz. 1591, z późn.zm.).

przy udziale Pani Ireny Podraza – Skarbnika Gminy Tarnów,

§3
1.

i
Gminą Lisia Góra, reprezentowaną przez:

2.

Pana Stanisława Wolaka – Wójta Gminy Lisia Góra
przy udziale Pani Stanisławy Uchwat – Skarbnika Gminy Lisia Góra,
o następującej treści:
§1
Powiat, Gmina Tarnów oraz Gmina Lisia Góra,
zwani dalej Partnerami, na zasadach partnerstwa z poszanowaniem swoich priorytetów w realizacji zadań
inwestycyjnych, postanawiają wspólnie podjąć działania
dla realizacji zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa
DP 1371K Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w m. Nowe
Żukowice i Stare Żukowice,”, zwanego dalej zadaniem,
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Partnerzy zgodnie ustanawiają Inwestorem zadania
Powiat
Partnerzy zgodnie postanawiają, iż: Powiat jako
Inwestor:
1) przygotuje i złoży wniosek aplikacyjny w ramach naboru do „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
w terminie do 30 września 2009 roku w celu pozyskania dofinansowania na realizację zadania
w wysokości 50% kosztów inwestycji,
2) wykona wszelkie czynności konieczne do zgłoszenia budowy, dokonania wyboru wykonawcy
oraz zapewni realizację zadania zgodnie z regulaminem „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
§4

1.

Partnerzy zgodnie postanawiają, że szacunkowa
wartość realizacji zadania w wysokości 4.500.000 zł.
(słownie: cztery miliony pięćset tysięcy ), finansowana będzie w następujący sposób:
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środki finansowe z „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” –
2.250.000 zł. (słownie: dwa miliony dwieście
pięćdziesiąt złotych).
2) środki finansowe Powiatu - 1.950.000 (słownie:
jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy tysięcy zł),
3) środki finansowe Gminy Tarnów - 100.000 zł.
(słownie: dwieście tysięcy zł) oraz środki finansowe Gminy Lisia Góra – 200.000 zł (słownie
dwieście tysięcy złotych) - jako pomoc finansowa dla Powiatu, w formie dotacji, zostaną
przekazane po przedłożeniu przez Powiat kopii
umowy z wykonawcą robót.
W przypadku poprzetargowego obniżenia wynagrodzenia za realizację robót, w stosunku do szacunkowej wartości zadania, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dofinansowania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011” (maksymalnie. 50% całkowitych kosztów zadania) oraz wysokość dofinansowania z budżetu
Gmin Tarnów oraz budżetu Gminy Lisia Góra (uzupełnienie do wymaganego wkładu własnego – 50%
łącznie Gminy i Powiat).

2.

1)

2.

3.

Poz. 18,19
Odbiór końcowy będzie następował przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Partnerów.
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Powiat.
§7

Zmiany w porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.
§ 9
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego z Partnerów.

§5
Partnerzy zgodnie postanawiają, że do czynności wynikających z Porozumienia leżących po stronie
Powiatu, a dotyczących kontroli realizacji zadania, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważniony będzie się
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie, z siedzibą w Zgłobicach

Powiat:

Gmina Tarnów:

Starosta:
Mieczysław Kras

Wójt:
Grzegorz Kozioł
Gmina Lisia Góra:
Wójt:
Stanisław Wolak

§6
1.

Partnerzy zgodnie ustalają, że końcowy termin zakończenia realizacji zadania powinien nastąpić do
dnia: 30 listopada 2010 roku.
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ANEKS NR NR 1/09
STAROSTY TARNOWSKIEGO
z dnia 19 listopada 2009 r.
Aneks z dnia 19.11.2009 do porozumienia nr 26/2009 z dnia 8.07.2009 zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim
a Gminą Szerzyny w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych

z dnia 19 listopada 2009 r. do porozumienia nr 26/2009
z dnia 8.07.2009 r. zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa
2. Mirosława Banacha

- Starostę
- Wicestarostę

a Gminą Szerzyny reprezentowaną przez:
1. Stanisława Kmiecika – Wójta Gminy Szerzyny
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.

§1
W § 2 porozumienia nr 26/2009 z 8.07.2009 r.
dodaje się punkt 2 o treści:
„ 2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1384K Zalasowa – Joniny – Szerzyny
w miejscowości Szerzyny na dł. 112 mb”.
§2
Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Poz. ,17,18,19,20,21

§3
Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.
§4
Aneks do porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
Powiat Tarnowski:

Gmina:

Starosta:
Mieczysław Kras

Wójt:
Stanisław Kmiecik

Wicestarosta:
Mirosław Banach
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ANEKS NR 1/09
STAROSTY TARNOWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Aneks z dnia 27.08.2009 do porozumienia nr 4/2009 z dnia 27.02/2009 zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim
a Gminą Tuchów w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
A N E K S nr 1/09
§2
z dnia 27.08. 2009 r. do porozumienia nr 4/2009 z dnia
27.02.2009 r. zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim
reprezentowanym przez:

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu

§3
Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.

a Gminą Tuchów reprezentowaną przez:
1. Mariusza Rysia– Burmistrza Tuchowa

§4

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.

Aneks do porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§1
Powiat Tarnowski:
W § 2 porozumienia nr 4/2009 z 27.02.2009 r. dodaje się
punkt 2 o treści:
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 1398K Rzuchowa – Pleśna – Siedliska w Siedliskach – etap I”.

Starosta:
Mieczysław Kras

Gmina:
Burmistrz:
Mariusz Ryś
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ANEKS NR 1/09
STAROSTY TARNOWSKIEGO
z dnia 23 września 2009 r.
Aneks z dnia 23.09.2009 do porozumienia nr 13/2009 z dnia 18.03.2009 zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim
a Gminą Ryglice w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
z dnia 23.09. 2009 r. do porozumienia nr 13/2009 z dnia
18.03.2009 r. zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu

a Gminą Ryglice reprezentowaną przez:
1. Bernarda Karasiewicza – Burmistrza Gminy Ryglice
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.
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§1

Poz. 21
§3

§ 2 porozumienia nr 13/2009 z 18.03.2009 r. otrzymuje
brzmienie:
§ 2 „ Powiat przekazuje, a Gmina podejmuje do
realizacji zadanie pn. Wykonanie chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1385K Jasło – Ryglice – Tuchów w miejscowości Joniny”.

Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.
§4
Aneks do porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§2
Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Powiat Tarnowski:
Starosta:
Mieczysław Kras

Gmina:
Burmistrz:
Bernard Karasiewicz

21

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze z lat ubiegłych (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:
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zgłaszać należy telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
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