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Rady Miasta Bochnia z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok

32772

Rady Miasta Bochnia z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2011 r.

32774

Rady Gminy Bochnia z dnia 8 września 2010 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc
poboru żwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne z uciążliwego odsypu powstałego w korycie rzeki Raby

32775

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych
ulg

32775

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010 r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu.

32777

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie
nadania statutów osiedlom Gminy Brzesko

32777

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutów osiedlom miasta Brzeska

32778

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa.

32779

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010 r. w sprawie:
zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

32779

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010 r. w sprawie:
konsultacji z 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.

32782

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010 r. w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.

32783

Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian
w Uchwale Nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 czerwca
2009 r w sprawie Regulaminu ustalenia zasadniczych stawek wynagrodzenia
zasadniczego, wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz
Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczucin.
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Poz. 3851

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na
terenie Gminy Wojnicz.

32789

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010 r. określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

32789

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Nr XVI/100/2000 z dnia 21 września 2000r zmienionej
uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/168/2004 z dnia 6 sierpnia 2004r

32791

Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z 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 .

32792

Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego
2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na
rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia
2009 roku.

32793

3851
3851

UCHWAŁA NR XLVII/424/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany budşetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 212,
ust. 1 pkt 1 i 2 art.214 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art.4 ust.1 pkt 2lit. f,
pkt 5, art. 8 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku
o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526), Rada Miasta Bochnia
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie
dochodów o kwotę 56.629,50 zł, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie
wydatków o kwotę 136.629,50 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 80.000 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie
z § 1 łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 78.014.746,84 zł
2. Plan wydatków w kwocie 86.873.473,83 zł
3. Deficyt budżetu 8.858.726,99 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 3.562.142 zł finansowane
z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/424/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

1. Zwiĉksza siĉ budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotĉ 56.629,50 zł
Dział Rozdział §

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

1
801
80101

2
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Gimnazja
w tym: dochody bieżące
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym
a) dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
a) dochody bieżące
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0970
80110
2440
851
85154

0960
926
92601

2440

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
3
51.675,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.675,00
1.675,00
1.675,00
3.888,50
3.888,50
3.888,50
3.888,50
1. 066,00
1.066,00
1.066,00
1.066,00

Przewodniczący Rady Miasta: Ryszard Najbarowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/424/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zmiana budşetu po stronie wydatków
1) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 136.629,50 zł, w tym:
Dział Rozdział
1
801
80101

80110

851
85154

900
90095

Nazwa
2
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gimnazja
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność

Kwota zł
3
51.675,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.675,00
1.675,00
1.675,00
3.888,50
3.888,50
3.888,50
3.888,50
30.000,00
30.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

921
92118

926
92601

– 32774 –

Poz. 3851,3852

w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Muzea
w tym:
2) wydatki na dotacje na zadania majątkowe
w tym: - renowacja budynku Muzeum im. prof. Stanisława Fischera oraz konserwacja elewacji - 50.000,00
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

1.066,00
1.066,00
1.066,00
1.066,00

2) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 80.000,00 zł
Dział
Rozdział

Nazwa

Kwota zł

1

2

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

30.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30.000,00

w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

30.000,00

w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30.000,00

921

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50.000,00

92118

Muzea

50.000,00

w tym:
1. Wydatki majątkowe

50.000,00

w tym: - renowacja budynku Muzeum im. prof. Stanisława Fischera oraz konserwacja elewacji
- 50.000,00

Przewodniczący Rady Miasta: Ryszard Najbarowski
3851
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UCHWAŁA NR XLVII/425/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie : zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 7 ust.3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613) Rada Miejska w Bochni uchwala co następuje :
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
grunty oraz budynki znajdujące się na nieruchomościach, na których wykonano w 2010 roku zbiorniki
mające na celu zatrzymanie i gromadzenie wód opadowych o pojemności co najmniej 0,5 m3 na 1 ar
powierzchni grantu.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 nie obejmuje
gruntów
i budynków
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bochni.
§ 4. Uchwała ma zastosowanie do podatków należnych w 2011 roku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski
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UCHWAŁA NR XXXV/261/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru şwiru przez mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne
z uciąşliwego odsypu powstałego w korycie rzeki Raby
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34
ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.Prawo Wodne (t. j.
Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) -Rada
Gminy Bochnia uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Wyznacza się miejsce poboru żwiru przez
mieszkańców Gminy Bochnia na potrzeby własne
z uciążliwego odsypu powstałego w korycie rzeki Raby:

km 29 + 900 – 30 km + 300 brzeg prawy w miejscowości
Moszczenica.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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UCHWAŁA NR LX/405/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleşności pieniĉşnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić bĉdzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.59 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146),
Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Brzesko lub jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby
uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnościach – rozumie się przez to wymagalną
należność pieniężną przypadającą Gminie Brzesko
lub jej jednostkom organizacyjnym od jednego dłużnika (należność główna) wraz z należnymi odsetkami
i kosztami jej dochodzenia (należności uboczne) według stanu na dzień złożenia kompletnego wniosku,
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę
prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej,
3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Brzesko oraz
jej jednostki organizacyjne,

4) innych ulgach – rozumie się przez to odroczenie terminu spłaty całości lub części należności bądź rozłożenie płatności całości lub części należności na raty,
5) szczególnie uzasadnionych przypadkach – rozumie
się przez to sytuację osobistą lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących
na jego utrzymaniu,
6) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot
gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą,
bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz
sposób finansowania.
§ 3.
1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub
ich spłata może być odroczona lub rozłożona na raty,
jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego
okoliczności wykażą, że:
a) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek
o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem
środków wystarczających na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego,
b) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu, dłużnik zmarł lub został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych nie pozostawiając żadnego majątku lub w przypadku osób
fizycznych pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub
pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł. i nie można ustalić jego następców prawnych,
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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,

ła wydana w wyniku przestępstwa albo że dłużnik
wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które
stanowiły podstawę do umorzenia lub udzielania ulg
w spłacaniu należności. W takich przypadkach należność pieniężna będąca przedmiotem umorzenia, odroczenia lub której spłata została rozłożona na raty
staje się natychmiast wymagalna.

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
e) wartość należności nie przekracza pięciokrotnej
wartości kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
f) należność uległa przedawnieniu,
g) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
h) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom
dłużnika, a w szczególności egzystencji jego
i jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.
2. Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną można umorzyć wierzytelność w całości lub w części, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, iż uregulowanie zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności statutowej.
3. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej
należność bądź terminu płatności którejkolwiek z rat,
na jakie została rozłożona należność, pozostała do
zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności, obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożenia na raty spłaty należności.
§ 4.
1. Umorzenie wierzytelności z przyczyn wymienionych
w § 3 ust.1 lit.a)-g) może nastąpić z urzędu lub na
wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w §
3 ust.1 lit.h) i ust.2 wyłącznie na wniosek dłużnika.
2. Umorzenie z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ
uprawniony.
3. Umorzenie na wniosek dłużnika następuje w formie
pisemnej ugody (porozumienia) zawartej pomiędzy
dłużnikiem a organem uprawnionym.
4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać
umorzone z urzędu tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 5. Przed umorzeniem należy przeprowadzić
wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć
próby ściągnięcia należności.
§ 6.
1. Na wniosek dłużnika można jednorazowo odroczyć
termin zapłaty całości lub części wierzytelności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
2. Organ uprawniony może cofnąć swoją decyzję
o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacie należności,
jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej
spłaceniu, okazały się fałszywe bądź że decyzja zosta-

Poz. 3854

§ 7.
1. Wniosek, o którym mowa w § 4. ust.1 i § 6. ust.1 powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od
której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania
lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), a nadto treść żądania wraz ze
wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi, a także dowodów uzasadniających to żądanie.
2. Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty zawierają
braki formalne lub wymagają uzupełnienia w celu
oceny istnienia przesłanki do umorzenia należności,
należy dłużnika powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem, że
nie wypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. O pozostawieniu
sprawy bez rozpatrzenia uprawniony do umorzenia
należności podmiot zawiadamia dłużnika.
§ 8.
1.

Do umarzania wierzytelności i udzielania
w spłacie wierzytelności są uprawnieni:

ulg

1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
– w stosunku do należności przypadających kierowanym przez nich jednostkom, jeżeli ich wartość nie przekracza 500 zł.
2) Burmistrz Brzeska – w stosunku do pozostałych
należności.
2. Umorzenie należności, której wartość przekracza
500 zł. wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku.
§ 9.
1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami
stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, o których mowa
w § 3 ust.1 lit.a) w odniesieniu do zakończonego postępowania upadłościowego, g) i h) stanowi pomoc
de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis
zobowiązany jest do dołączenia wraz z wnioskiem:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej
w tym
okresie,
albo
oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy
de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na
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pokrycie których ma być przeznaczona pomoc
de minimis, określone w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz.311).
§ 10. Burmistrz Brzeska sporządza zbiorcze sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności
oraz pozostałych ulg i przedstawia je Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

Poz. 3854,3855,3856

rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Brzesko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 511, poz.3172) zmieniona
uchwałą Nr VIII(47)2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 602, poz.3965)
oraz uchwałą Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 601,
poz.3955).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XLII/284/2006 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR LX/411/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z §1 ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624
z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

§ 1. Nadaje się Publicznej Szkole Podstawowej
w Buczu z siedzibą Bucze 100 imię" KSIĈDZA JANA TWARDOWSKIEGO".
3855
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UCHWAŁA NR LX/413/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania
statutów osiedlom Gminy Brzesko
Na podstawie art.35 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania
statutów osiedlom Gminy Brzesko, zmienionej uchwałą
Nr XLV/313/2006 z dnia 27 września 2006 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1. W Statucie samorządu mieszkańców Osiedla Brzezowieckie stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały, §3
ust.1 otrzymuje brzmienie: Teren działania Osiedla
"Brzezowieckie" obejmuje ulice: Armii Ludowej, Błękitna, Bohaterów Westerplatte, Świętego Brata Alberta (wschodnia strona), Brzezowiecka, Franciszka
Bujaka, Czarnowiejska (od Placu Kazimierza Wielkie-

go do ul. Królowej Jadwigi), Garbarska, Granitowa,
Jaśminowa, Kwiatowa, Legionów Piłsudskiego (od
nr 8 parzyste i od nr 15 nieparzyste), Makowa, Gen.
Leopolda Okulickiego (od ul. Św. Brata Alberta do
ul. Solskiego), Partyzantów, Powstańców Warszawy,
Przemysłowa, Różana, Gen. Władysława Sikorskiego(do nr 17), Słoneczna, Ludwika Solskiego (od
ul. Powstańców Warszawy do ul. Okulickiego), Spokojna, Starowiejska, Towarowa, Wojska Polskiego,
Wrzosowa, Zamknięta, Wincentego Zydronia.
2. w Statucie samorządu mieszkańców Osiedla Stare
Miasto stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały,
§ 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: Teren działania Osiedla "Stare Miasto" obejmuje ulice: 11 Listopada,
19 Stycznia, Adama Asnyka, Cicha, Fryderyka Chopina, Długa, Bartosza Głowackiego, Grunwaldzka,
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Władysława Jagiełły, Berka Joselewicza, Tadeusza
Kościuszki(od nr 1 do nr 51 nieparzyste i od nr 2 do
nr 62 parzyste), Kręta, Krótka, Legionów Piłsudskiego
(od nr 1 do nr 13 nieparzyste i od nr 2 do nr 6a parzyste), Jana Matejki, Adama Mickiewicza (od Rynku
do ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki), Miła, Heleny Modrzejewskiej, Ignacego Mościckiego, Nowa, Ogrodowa- budownictwo stare, Osiedlowa, Plac Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa, Plac
Żwirki i Wigury, Rynek, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pod Sadem, Aleksandra Puszkina, Henryka Sienkiewicza, Ludwika Solskiego(od ul. Głowackiego do
ul. Powstańców Warszawy), Juliusza Słowackiego,
Jana Sobieskiego, Spółdzielcza, Szarych Szeregów,
Targowa, Uczestników Ruchu Oporu, Wąska, Widok,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakątek, Zielona.
3. w Statucie samorządu mieszkańców Osiedla Słotwina
stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały, § 3 ust.1
otrzymuje brzmienie: Teren działania Osiedla "Słotwina" obejmuje ulice: Bagienna, Dworcowa, Gajowa, Głucha, Jesienna, Hugo Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Łączyska, Młyńska, Mokra, Na Górkach, Odrodzenia, Oświecenia, Parcelowa, Księdza Stanisława Pękały, Rzemieślnicza, Gen. Władysława Sikorskiego(od nr 18), Słotwińska, Ludwika Solskiego (od

Poz. 3856,3857
ul. Generała Leopolda Okulickiego do ul. Dworcowej), Stawowa, Szczepanowska, Wakacyjna, Wodna,
Wyspowa, Za Lasem

4. w Statucie samorządu mieszkańców Osiedla Okocimskie stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały,
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Teren działania Osiedla "Okocimskie" obejmuje ulice: Browarna, Barona
Jana Götza, Adama Mickiewicza (od ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki do granicy miasta), Plac Kupiecki,
Pomianowska, Robotnicza, Wesoła.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 3.
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym
Dzienniku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenach Osiedli Miasta Brzeska.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR LX/414/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie
nadania statutów osiedlom miasta Brzeska
Na podstawie art.35 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania
statutów osiedlom miasta Brzeska wprowadza się następujące zmiany:
1. W Statucie samorządu mieszkańców Osiedla Kopaliny-Jagiełły stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały,
§3 ust.1 otrzymuje brzmienie: Osiedle Władysława
Jagiełły, Barokowa, Boczna, Świętego Brata Alberta
(zachodnia strona), Chmielna, Czarnowiejska(od
ul. Królowej Jadwigi do ul. Hugo Kołłątaja), Elektryczna, Artura Grottgera, Jana Pawła II, Jasna, Jodłowska, Jana Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja,
Wojciecha Kossaka, Kosynierów, Kopaliny, Królowej
Jadwigi, Leśna, Letnia, Łąkowa, Jacka Malczewskiego, Gen. Leopolda Okulickiego (od ul. Św. Brata Alberta do ul. Czarnowiejskiej), Piaskowa, Piwna, Polna, Poprzeczna, Mikołaja Reja, Spacerowa, Topolowa, Wiejska, Wiosenna, Stanisława Wyspiańskiego,
Zacisze, Zagłoby.
3857

2. w Statucie samorządu mieszkańców Osiedla Kościuszki-Ogrodowa stanowiącym załącznik nr 2 do
Uchwały, §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: Teren działania Osiedla "Kościuszki-Ogrodowa" obejmuje ulice: Aleja Solidarności, Biznesowa, Tadeusza Kościuszki (od nr 53 nieparzyste i od nr 64 do końca
parzyste), Kryształowa, Ogrodowa, Perłowa, Przy
Rondzie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska
§ 3.
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym
Dzienniku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenach Osiedli Miasta Brzeska.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR XXXIX/249/10
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Iwkowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
art. 90f w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r.,
Nr 25, poz. 2572 z poźn. zm./ oraz w związku z Uchwałą
Nr XXVIII/194/09 Rady Gminy w Iwkowej z dnia
18 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej do
załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
/Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 539, poz. 4033/
i Uchwałą Nr XXXVII/240/10 Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwkowej do prowadzenia postępowania w sprawach
przyznawania
świadczeń
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje :
§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Iwkowa, stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy Iwkowa z dnia
30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa
/Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 293, poz.2147, ze zm.
Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r., Nr 408, poz. 2943/
wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4/ kwocie bazowej – rozumie się przez to kwotę,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
/Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm./,”
2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„§ 8.1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej powołuje Komisję Stypendialną, określając jej skład i zasady pracy.”,

3) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„§
9.
1.
Świadczenie
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.”,
4) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„§ 12. 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym składa się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej.”,
5) w § 13 w ust.1 słowo „wójta” zastępuje się słowami :
„Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”,
6) w § 16 w ust. 1 słowo „Wójt” zastępuje się słowami :
„Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”,
7) w § 18 ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Pomoc materialna w formach, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2-3 oraz w § 6 ust. 2, może być realizowana poprzez zwrot wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, dokonywany w Banku
Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział
w Iwkowej na podstawie listy.
3. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wypłacane są na listę
w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Iwkowej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia
w tym Dzienniku.
Przewodniczący Rady
mgr inş. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR XLIII/270/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej Beskidzkiej.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 39 ust. ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity
z 2007 roku Dz. U. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U.
Nr 17, poz. 95), Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Miejska
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Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej” stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/04
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca
2004 roku uchwalone uchwałą Nr 7/2010 z dnia
20 września 2010 r. Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2. Uchwała Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Suchej
Beskidzkiej,
o której
mowa
w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Poz. 3859

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/270/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
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UCHWAŁA NR XLIII/271/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie: konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
z 2010 roku Dz. U. Nr 17, poz. 95), Rada Miejska
w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała

§ 1. Ustala szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/271/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.
REGULAMIN KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI O KTÓRYCH
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŞYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLOTARIACIE PROJEKTÓW
AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI
§ 1.
Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zwanych dalej organizacjami i podmiotami,
2) projektów rocznych lub wieloletnich programów
współpracy
Gminy
Sucha
Beskidzka
z organizacjami i podmiotami.
§ 2.
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 w związku
z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
§ 3.
Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu
społecznego oraz wzajemne pozyskiwanie informacji,
opinii
i uwag
w zakresie
współpracy
i podejmowanych aktów prawa miejscowego dotyczącego
działalności
statutowej
organizacji
i podmiotów o których mowa w §1.

§ 4.
1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej
jednej z podanych form:
1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotów, na którym przedstawiony jest
projekt aktu prawnego,
2) pisemnego przekazania projektu aktu prawnego,
3) umieszczenie aktu prawnego na stronie internetowej Gminy w Suchej Beskidzkiej i w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu.
2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w formie zarządzenia, w którym określa w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji,
4) miejsce konsultacji,
5) referat odpowiedzialny za przeprowadzenie
konsultacji.
3. Informację o podejmowanych konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację
na stronie internetowej Gminy Sucha Beskidzka,
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, lub może być dodatkowo
wysłana za pośrednictwem poczty zwykłej lub
elektronicznej do organizacji i podmiotów.
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający
informację
o temacie,
terminie
i wyniku konsultacji. W przypadku otwartego spotkania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 załącznikiem do protokołu jest lista obecności
uczestników spotkania.
5. Właściwy referat przedkłada Burmistrzowi Miasta
Sucha Beskidzka protokół z konsultacji. Burmistrz
Miasta Sucha Beskidzka rozpatruje zgłoszone opinie i uwagi do projektu aktu prawa miejscowego.
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Przed ich rozpatrzeniem może zasięgnąć opinii
właściwej, stałej komisji Rady Miejskiej w Suchej
Beskidzkiej.

Poz. 3860,3861

nizacje
i podmioty,
z podaniem
uzasadnienia
w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszcza się na
stronie internetowej Gminy Sucha Beskidzka,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na liczbę osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób przedstawiony w uchwale.

§ 8. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Sucha
Beskidzka przedstawia Radzie Miejskiej w Suchej
Beskidzkiej.

§ 6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy nie są wiążące dla organów Gminy Sucha
Beskidzka.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała

§ 7. Informację o wynikach konsultacji zawierającą zestawienie zgłoszonych opinii i uwag przez orga3860

3861
3861

UCHWAŁA NR XLIII/275/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale budşetowej gminy na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art.212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz. 1240/ Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
71.683 zł, jak załącznik Nr 1 do uchwały, w tym;
1) dochody bieżące 71.683 zł.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę
144.038 zł - jak załącznik Nr 2 do uchwały.
Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
71.683 zł – jak załącznik Nr 3 do uchwały z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 43.400 zł jak załącznik Nr 3 do uchwały - w tym:
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
43.400 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 28.283 zł
2) zwiększenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 72.355 zł jak załącznik Nr 4 do uchwały,
w tym:
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
72.355 zł jak załącznik Nr 4 do uchwały,
z czego na dotacje 8.000 zł oraz na programy
finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej
kwocie 64.355 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę
72.355 zł - jak załącznik Nr 2 do uchwały.
Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę
39.415 zł – jak załącznik Nr 3 do uchwały, z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 39.415 zł – jak załącznik Nr 3 do
uchwały – w tym:

-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
39.415 zł.
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 32.940 zł jak załącznik Nr 4 do uchwały,
w tym:
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
32.940 zł.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok Nr XXXVI/240/09 Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. – zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Nr 1356/10 dnia 29 stycznia 2010 r. Nr1384/10 z dnia
26 lutego 2010 r. Nr 1435/10 z dnia 31 marca 2010 r.
Nr1444/10 z dnia 08 kwietnia 2010 r, Nr 1462/10 z dnia
21 kwietnia 2010 r. Nr 1474/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Nr 1486/10 z dnia 17 maja 2010 r. Nr 1495/10 z dnia 24
maja 2010 r. Nr 1511/10 z dnia 31 maja 2010 r.
Nr1536/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. Nr 1555/10 z dnia
30 czerwca 2010 r. Nr 1573/10 z dnia 19 lipca 2010 r.
Nr 1588/10 z dnia 30 lipca 2010 r. Nr 1604/10 z dnia
16 sierpnia 2010 r. Nr 1625/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
oraz Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXVII/243/10 z dnia
25 lutego 2010 r., Nr XXXVIII/251/10 z dnia 30 marca2010 r. Nr XL/263/10 z dnia 28 maja 2010 r.
Nr XLI/266/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Nr XLII/268/10
z dnia 24 sierpnia 2010 r. – wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy Sucha
Beskidzka na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 – Plan Wydatków Budżetu Gminy
Sucha Beskidzka na 2010 rok wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 3 – Plan Wydatków Bieżących Budżetu Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok, wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały,
4) w załączniku Nr 4 – Plan Wydatków Majątkowych
Gminy Sucha Beskidzka na 2010 rok, wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
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5) w załączniku Nr 10 – zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu gminy Sucha Beskidzka
na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku Nr 11 – limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne, wprowadza się zmiany jak
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku Nr 12 - wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
/ERDF/ na 2010 rok, wprowadza się zmiany jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Poz. 3861

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/275/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.
DOCHODY BUDŞETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział

Nazwa - treść

Zwiększenia

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym: dochody bieşące
Wpływy z różnych dochodów

11 400
11 400
11 400

758

RÓŞNE ROZLICZENIA
w tym: dochody bieşące
Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym część oświatowa

32 000
32 000
32 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym: dochody bieşące
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

28 283
28 283
28 283

OGÓŁEM DOCHODY

71 683

w tym:
- dochody bieşące

71 683
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/275/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŞETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział
Rozdział
600
60016

60017

630
63003

Nazwa - treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym: 1/wydatki bieżące
2/wydatki majątkowe
Drogi wewnĉtrzne
w tym: 1/ wydatki bieżące
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: 1/wydatki majątkowe

Zwiększenia

Zmniejszenia

44 340
32 940

72 355
52 940
20 000
32 940
19 415
19 415

32 940
11 400
11 400
1 525
1 525
1 525
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750
75020

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
w tym: 1/wydatki majątkowe

801
80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym: 1/wydatki bieżące
Przedszkola
w tym: 1/wydatki bieżące

60 283
32 000
32 000
28 283
28 283

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym: 1/wydatki majątkowe

29 890
29 890
29 890

80104

921
92120

8 000
8 000
8 000

OGÓŁEM WYDATKI
w tym:
- wydatki bieşące
- wydatki majątkowe

144 038

72 355

71 683
72 355

39 415
32 940

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/275/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BIEŞĄCYCH BUDŞETU GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział
Rozdział
600
60016

60017

801
80101

80104

Nazwa - treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Drogi wewnĉtrzne
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

11 400

39 415
20 000
20 000
20 000

11 400
11 400
11 400

19 415
19 415
19 415

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Przedszkola
w tym: 1/wydatki na dotacje na zadania bieżące

60 283
32 000
32 000
32 000

RAZEM WYDATKI BIEŞĄCE

28 283
28 283
71 683

39 415

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/275/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SUCHA BESKIDZKA NA 2010 ROK
Dział
600
60016

Nazwa - treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym: 1/wydatki inwestycyjne
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wraz
z budową mostu przy ul. Beniowskiego w Suchej Beskidzkiej
Remont ul. Beniowskiego wraz z budową mostu na potoku Stryszawka
w Suchej Beskidzkiej

Zwiększenia
32 940
32 940
32 940

Zmniejszenia
32 940
32 940
32 940
32 940

32 940

630
63003

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: 1/wydatki inwestycyjne
Małopolski System Informacji Turystycznej - stworzenie punktu Informacji Turystycznej - środki gminy

1 525
1 525
1 525

750
75020

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
w tym: 1/wydatki inwestycyjne
Dotacja na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego

8 000
8 000
8 000

921
92120

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym: 1/wydatki inwestycyjne
Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego w Suchej Beskidzkiej

29 890
29 890
29 890
29 890

OGÓŁEM WYDATKI

72 355

32 940

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/275/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŞETU GMINY SUCHA BESKIDZKA
W ROKU 2010
Dział

Rozdział
750
75020

801
80104

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa Powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
Zwiększenia

dla jednostek sektora finansów
publicznych
Zwiększenia
8 000
8 000
8 000

28 283
28 283
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Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
RAZEM

28 283
28 283

8 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/275/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p

Zadanie

1.

Lokalny Program
Rewitalizacji
Suchej Beskidzkiej - obszar oś.
Beskidzkie Modernizacja infrastruktury technicznej, układu
komunikacyjnego
oraz małej architektury osiedla
Beskidzkiego
Stworzenie strefy
aktywności gospodarczej
w Suchej Beskidzkiej - rejon
Dąbie
Małopolski System Informacji
Turystycznej stworzenie punktu Informacji
Turystycznej
w Suchej Beskidzkiej
Rewaloryzacja
zabytkowego
układu przestrzennego
w Suchej Beskidzkiej
Remont ul. Beniowskiego wraz
z budową mostu
na potoku Stryszawka w Suchej
Beskidzkej

2.

3.

4.

5.

Jednostka
organizacyjna realizująca
zadanie

Okres
realizacji
zadania

Łączne
nakłady
finansowe

Wydatki
poniesione
do roku
2009

Wysokość
wydatków
w roku
2010

Wysokość
wydatków
w roku
2011

Nakłady
po 2011
do 2013r.

2008 2011

4 223 575

69 540

2 035 657

2 118 378

0

Urząd
Miejski

2008 2010

2 472 698

20 860

2 451 838

0

0

Urząd
Miejski

2008 2010

136 345

11 220

125 125

0

0

Urząd
Miejski

2007 2013

2 109 640

268 185

29 890

42 918

1 768 647

Urząd
Miejski

2009 2011

3 569 197

36 257

32 940

3 500 000

0

Urząd
Miejski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
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Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/275/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 21 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
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UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie
Regulaminu ustalenia zasadniczych stawek wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania dodatków do
wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastĉpstw doraŝnych oraz
Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez gminĉ Szczucin.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z p.zm), art. 30 ust. 6, 6a
i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta
Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r nr 97 poz. 674), Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje:
§ 1. Traci moc uchwała nr XXXVII/301/2010 Rady
Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r sprawie
zmian w Uchwale nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej
w Szczucinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie Regulaminu ustalenia zasadniczych stawek wynagrodzenia
zasadniczego, wypłacania dodatków do wynagrodzenia
oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz Regulaminu
przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczucin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczucin oraz dyrektorom oświatowych
jednostek organizacyjnym gminy Szczucin
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szczucinie:
mgr Czesława Noga
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UCHWAŁA NR XL/317/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wojnicz.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) Rada
Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz za odbieranie odpadów komunalnych na kwotę
brutto 150 zł za 1 m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 4.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na
kwotę brutto 50 zł za 1 m3.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Witold Duman
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UCHWAŁA NR XL/319/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 26 lipca 2010 r.
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), Rada Miejska
w Wojniczu uchwala, co następuje:
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§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
się z gminną radą działalności pożytku publicznego,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, w brzmieniu załącznika do
niniejszej Uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/319/2010
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 26 lipca 2010 r.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie oraz z Gminną Radą Działalności
Poşytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
statutowej.
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.
zm.);
2. gminie – należy przez to rozumieć gminę Wojnicz;
3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Wojnicza;
4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Wojniczu;
5. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski
w Wojniczu;
6. organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
§2
1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące
działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§3
1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
c) inne akty prawne ważne z punktu widzenia
społecznego.

Poz. 3864

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Witold Duman

2.

3.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 2, w odniesieniu do
projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.
Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji
społecznych wynikających z odrębnych przepisów.

§4
1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi decyduje Burmistrz Wojnicza
w formie zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa cel
i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej
działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy
udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.
§5
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji
z organizacjami
pozarządowym
jest
pracownik
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§6
1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w
budynku Urzędu w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie
lokalnej.
3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt
aktu będący przedmiotem konsultacji.
§7
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących form:
a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
b) pisemnie z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii określonego przez Burmistrza poprzez:
umieszczenie formularza na stronie internetowej Urzędu wraz z projektem aktu,

2.

przesłanie formularza organizacjom drogą
mailową lub pocztą,
c) umieszczenie na stronie internetowej lub tablicy
ogłoszeń Urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag
drogą pisemną.
Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, które-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519

3.
4.

– 32791 –

go integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania.
Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Burmistrz Wojnicza.
Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.

§ 8
1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej
w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji
i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska
osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych,
o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie
terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.
§ 9
1. Z przebiegu konsultacji, o których mowa w § 7
ust. 1 sporządza się protokół zawierający informacje
o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji.
2. Osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie
przekazuje Burmistrzowi opinie i uwagi, zgłoszone
w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian
w konsultowanym akcie prawnym.
3. Po przeprowadzeniu przez Burmistrza analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji
z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są
przekazywane Radzie wraz ze stosownym projektem
uchwały, a także publikowane na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4.

Poz. 3864,3865
Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną
treść
aktu
Burmistrz
przedstawia
Radzie
w uzasadnieniu do projektów aktów uchwał podlegających konsultacji.

§ 10
Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich
wyniki nie wiążą organów gminy, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
§ 11
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę
podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami.
KONSULTACJE Z GMINNĄ RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŞYTKU PUBLICZNEGO
§ 12
1. Projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ustawy, są przekazywane przez Burmistrza
do konsultacji Gminnej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego, jeżeli zostanie powołana. § 5 stosuje
się odpowiednio.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, prowadzone
są na zasadach określonych w regulaminie działania
Rady, uchwalonego na podstawie art. 41g ustawy.
3. Termin wyrażenia przez Gminną Radę Działalności
Pożytku Publicznego opinii o projektach, o których
mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, wskazanym
w ust. 3, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Witold Duman

3864

3865
3865

UCHWAŁA NR XLI/327/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVI/100/2000 z dnia 21 września 2000r zmienionej uchwałą Rady
Gminy Nr XVIII/168/2004 z dnia 6 sierpnia 2004r
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. 2001 r.
Nr 142
poz.1591
z póź.zm./
w związku
z art.3
ust. 5 i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty/tj. Dz.U. z 2004 roku Nr 256,
poz. 2572 z póź. zm./ oraz art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /tj. Dz.U.
z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z póź. zm./ Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XVI/100/2000 z dnia
21 września 2000 r. w sprawie udzielania i rozmiaru
zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów,
szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagogów wprowadza się następujące zmiany:
3865

1. W § 1 dodaje się następującą treść: „Wicedyrektor
szkoły:
1. od 12 – 16 oddziałów 8 godz. 10 godz.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie w ciągu 14 dni od jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Witold Duman
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UCHWAŁA NR XLIII/252/2010
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności poşytku publicznego lub
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji .
Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy
Wierzchosławice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób
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.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
– ustawie o działalności pożytku publicznego - należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm),
– projekcie aktu – należy przez to rozumieć projekt aktu
prawa miejscowego, podlegający konsultacjom.
§ 3.
1) Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego,
zwanej dalej radą polegają na zasięgnięciu opinii co
do przedłożonego projektu aktu.
2) Wójt przedkłada radzie pisemny projekt aktu wraz
z uzasadnieniem.
3) Rada wyraża swoja opinię o projekcie aktu pisemnie
w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia i przedkłada
ją Wójtowi.
4) Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa
w ust.3 oznacza rezygnację rady z prawa do jej wyrażania.
§ 4.
1) Wójt wszczyna procedurę konsultacji z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej
informacji
zawierającej
w szczególności:
a) projekt aktu wraz z uzasadnieniem,
b) formę przeprowadzenia konsultacji, termin, miejsce
i sposób składania uwag i wniosków do projektu
aktu.
2) W uzasadnionych przypadkach Wójt może umieścić
informację, o której mowa w ust.1 w środkach masowego przekazu.
§ 5.
1) Termin składania uwag i wniosków określa Wójt ,
przy czym nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia
zamieszczenia informacji o wszczęciu procedury konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Za termin
złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu
do Urzędu Gminy Wierzchosławice.
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2) Uwagi i wnioski do projektu aktu mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej,
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
c) uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby
uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym
także ich pełnomocników.
§ 6. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji
oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia
się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
§ 7.
1) Wójt:
a) rozpatruje uwagi i wnioski,
b) sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag
i wniosków wraz ze stanowiskiem.
2) Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 pkt. 2 dołącza
się do projektu aktu przedkładanego Radzie Gminy.
3) Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie
na stronie Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. Wójt może przeprowadzić konsultacje nad projektem aktu w formie dyskusji publicznej. W takim przypadku
tryb określony w §3- §7 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio. Z przebiegu dyskusji sporządza się protokół,
który stanowi podstawę do przygotowania sprawozdania
Wójta z przeprowadzonych w tej formie konsultacji.
§ 9. Tryb określony w §3 - §7 niniejszej uchwały ma
zastosowanie również w przypadku, gdy z inicjatywą
uchwałodawczą wystąpią podmioty, o których mowa
w §34.1. ust. 1,3,4,5 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy
Wierzchosławice Regulamin Organizacyjny Rady Gminy
w Wierzchosławicach, po przekazaniu Wójtowi projektu
aktu wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczącego Rady
Gminy.
§ 10.
1) Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach przeprowadzonych w oparciu o niniejszą uchwałę.
2) Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wierzchosławice.
§ 12.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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UCHWAŁA NR XLIII/255/2010
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy
Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
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. zm.), art. 211,
art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:
§ 1.

środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 uofp o kwotę140 000,00 zł

d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę4 370
460,00 zł w tym:
-- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę4 370 460,00 zł, w tym:
-

środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 uofp o kwotę2 030 460,00 zł

- jak w załączniku nr 2.2

1)

Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok
o kwotę296 136,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę293 136,00 zł
b) dochody majątkowe o kwotę3 000,00 zł
2) Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę2
071 660,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę41 200,00 zł
b) dochody majątkowe o kwotę2 030 460,00 zł
- jak w załączniku nr 1
§ 2.
1) Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę2
636 136,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę271 136,00 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę2 365 000,00 zł
2) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę4
411 660,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę41 200,00 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę4 370 460,00 zł
- jak w załączniku nr 2
3) Zmiany wydatków z ust. 1 i 2 obejmują:
a) zwiększenie wydatków bieżących
136,00 zł, w tym:
-- wydatki jednostek budżetowych
136,00 zł, w tym:

-

o kwotę271
o kwotę110

- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę110 136,00 zł
-- dotacje na zadania bieżące o kwotę8 000,00 zł
-- obsługa długu o kwotę150 000,00 zł
-- świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
o kwotę3 000,00 zł
b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę41
200,00 zł, w tym:
-- wydatki jednostek budżetowych o kwotę41
200,00 zł, w tym:

§ 3. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach, w łącznej kwocie8 000,00 zł. - jak w załączniku nr 3
§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy
Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010
Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia
30 grudnia 2009r. – wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy
Wierzchosławice na 2010 rok, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy
Wierzchosławice na 2010 rok, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 2do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2.1 Plan wydatków bieżących Gminy
Wierzchosławice na 2010 rok, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 2.1do niniejszej uchwały,
4) w załączniku Nr 2.2 Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2010 rok, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 2.2do niniejszej uchwały.
5) w załączniku nr 7 Dotacje udzielone z budżetu w 2010
roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po zmianach w § 1 i 2 wynosi:
Do chody:60 274 876,25 złw tym:
1) dochody bieżące20 200 118,25 zł
2) dochody majątkowe40 074 758,00 zł
Wydatki:71 774 624,25 złw tym:
1) wydatki bieżące21 946 669,25 zł
2) wydatki majątkowe49 827 955,00 zł
Przychody13 464 716,00 zł
Rozchody1 964 968,00 zł

- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę41 200,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

- jak w załączniku nr 2.1

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę2 365
000,00 zł w tym:
-- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę2 365 000,00 zł, w tym:

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/255/2010
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dochody budşetu Gminy Wierzchosławice na 2010 r. – zwiĉkszenie
Dział
600

Rozdział
60017

700
70005

758
75814
801
80101

80110

852
85278

85295

900

Ŝródła dochodów
Transport i łączność
Drogi wewnĉtrzne
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Róşne rozliczenia
Róşne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych opłat
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
Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Gimnazja
Wpływy z różnych opłat
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
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
z tego dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
z tego dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§

Bieşące
19 310,00
19 310,00
19 310,00

Majątkowe

2440

Ogółem
19 310,00
19 310,00
19 310,00

214 332,00
214 332,00

0760

217 332,00
217 332,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00

0690
0750

100,00
214 232,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
10 294,00
1 819,00
70,00
250,00

100,00
214 232,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
10 294,00
1 819,00
70,00
250,00

0960

600,00

600,00

0970

899,00
8 475,00
18,00
1 033,00

899,00
8 475,00
18,00
1 033,00

7 424,00
44 200,00
3 000,00
3 000,00

7 424,00
44 200,00
3 000,00
3 000,00

3 000,00

3 000,00

41 200,00
41 200,00

41 200,00
41 200,00

41 200,00

41 200,00

4 000,00

4 000,00

0920
0970

0920

0690
0750

0970

2020

Dziennik Urzędowy
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Oczyszczanie miast i wsi
Wpływy z różnych opłat

Poz. 3867

0690

Ogółem
z tego dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

4 000,00
4 000,00
296 136,00
41 200,00

4 000,00
4 000,00
293 136,00
41 200,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Dochody budşetu Gminy Wierzchosławice na 2010 rok - zmniejszenie
Dział
852

Rozdział
85203

926
92601

Ŝródła dochodów
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
z tego dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3

§

2020

Ogółem
41 200,00
41 200,00
41 200,00

6207

2 030 460,00
2 030 460,00
2 030 460,00

2 030 460,00
2 030 460,00
2 030 460,00

2 030 460,00

2 030 460,00

Ogółem
z tego dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

2 071 660,00
41 200,00

Bieşące
41 200,00
41 200,00
41 200,00

41 200,00
41 200,00

2 030 460,00

Majątkowe

2 030 460,00

2 030 460,00

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/255/2010
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wydatki budşetu Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zwiĉkszenie
Dział
700

Rozdział
70005

757
75702
801
80101
80110
852

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Pomoc społeczna

Ogółem
2 225 000,00
2 225 000,00
150 000,00
150 000,00

Bieşące

150 000,00
150 000,00

23 936,00
15 461,00
8 475,00
49 200,00

23 936,00
15 461,00
8 475,00
49 200,00

Majątkowe
2 225 000,00
2 225 000,00

Dziennik Urzędowy
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Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

900
90015
921
92116
926
92601
Ogółem

Poz. 3867
3 000,00
46 200,00
32 000,00
32 000,00
8 000,00
8 000,00
148 000,00
148 000,00

3 000,00
46 200,00
32 000,00
32 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00

140 000,00
140 000,00

2 636 136,00

271 136,00

2 365 000,00

Wydatki budşetu Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zmniejszenie
Dział
010

Rozdział
01010

852
85203
926
92601
Ogółem

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

Ogółem
2 200 000,00
2 200 000,00
41 200,00
41 200,00
2 170 460,00
2 170 460,00
4 411 660,00

Bieşące

Majątkowe
2 200 000,00
2 200 000,00

41 200,00
41 200,00

41 200,00

2 170 460,00
2 170 460,00
4 370 460,00

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XLIII/255/2010
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wydatki bieşące Gminy Wierzchosławice na 2010 r. – zwiĉkszenie
Dział

Rozdział

757
75702

801
80101
80110
852
85278

85295

Treść

Wydatki
bieşące
ogółem

Wydatki jednostek budşetowych:
razem
wynagrorealizacja
dzenia
zadań statui składki od
towych
nich nalijednostek
czone
budşetowych

Obsługa długu
publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów
i pożyczek
jednostek
samorządu
terytorialnego
Oświata
i wychowanie
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Pomoc społeczna
Usuwanie
skutków klęsk
żywiołowych
Pozostała
działalność

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

23 936,00

23 936,00

23 936,00

15 461,00

15 461,00

15 461,00

8 475,00
49 200,00

8 475,00
46 200,00

8 475,00
46 200,00

3 000,00

46 200,00

Świadczenia na
rzecz
osób
fizycznych

3 000,00

46 200,00

46 200,00

Dotacje
na zadania
bieşące

Obsługa
długu

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
900

90015

921

92116
926
92601

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Oświetlenie
ulic, placów
i dróg
Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

Ogółem

– 32797 –

Poz. 3867

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00
8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

271 136,00

110 136,00

110 136,00

3 000,00

8 000,00

150 000,00

Dotacje
na zadania bieşące

Obsługa
długu

Wydatki bieşące Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zmniejszenie
Dział

Rozdział

852
85203
Ogółem

Treść

Wydatki
bieşące
ogółem

Pomoc
społeczna
Ośrodki
wsparcia

41 200,00

Wydatki jednostek budşetowych:
razem
wynagrodzenia
realizacja zadań
i składki od nich
statutowych
naliczone
jednostek budşetowych
41 200,00
41 200,00

41 200,00

41 200,00

41 200,00

41 200,00

41 200,00

41 200,00
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak
Załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr XLIII/255/2010
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zwiĉkszenie
Dział

Rozdział

700
70005

926
92601

Ogółem

Nazwa zadania

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Zakup gruntów
Budowa Gminnego Centrum Zdrowia, stan surowy zamknięty – etap I
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego wraz z placami zabaw
i rekreacji na terenie Gminy Wierzchosławice

w tym:
Wydatki majątkowe
ogółem

Inwestycje
i zakupy inwestycyjne

w tym:
Środki o których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2
i 3 uofp

2 225 000,00
2 225 000,00

2 225 000,00
2 225 000,00

25 000,00
2 200 000,00

25 000,00
2 200 000,00

140 000,00
140 000,00
140 000,00

140 000,00
140 000,00
140 000,00

140 000,00

2 365 000,00

2 365 000,00

140 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 519
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Wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2010 r. - zmniejszenie
Dział

Rozdział

010
01010

926
92601

Nazwa zadania

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Wierzchosławice –
Aglomeracja Tarnów – Zlewnia
Dunajec
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego wraz z placami zabaw i rekreacji na terenie Gminy
Wierzchosławice

Ogółem

Wydatki majątkowe ogółem

w tym:
Inwestycje
i zakupy inwestycyjne

2 200 000,00
2 200 000,00

2 200 000,00
2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 170 460,00
2 170 460,00
2 170 460,00

2 170 460,00
2 170 460,00
2 170 460,00

2 030 460,00
2 030 460,00
2 030 460,00

4 370 460,00

4 370 460,00

2 030 460,00

w tym:
Środki o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2
i 3 uofp

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/255/2010
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Dotacje udzielone z budşetu w 2010 roku podmiotom naleşącym i nie naleşącym do sektora finansów publicznych
Dział

Rozdział

1
2
Jednostki sektora finansów publicznych
921
92116

Treść
3
Nazwa jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna
w Wierzchosławicach

Ogółem

Kwota dotacji (w zł)
Podmiotowa Przedmiotowa
4
5

Celowa
6

8 000,00
8 000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak

3867

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
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 wyłoşone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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