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UCHWAŁA RADY POWIATU:
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Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
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Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie : zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
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Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010 r. szczegółowego sposobu
konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.

33988

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010 r. uchwalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – Sidzina

33989

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
zmian w Statucie Gminy Charsznica.

34009

Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Rady Gminy Iwanowice Nr XLIII/329/10 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczącej trybu
udzielania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

34009

Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

34009

Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 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.

34011

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/66/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2007r. w sprawie rodzaju
przyznawanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków
i sposobów ich przyznawania.

34013

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 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.
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Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach

34015

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

34017

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

34019

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 r. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki.

34021

Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

34024

Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010

34026

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 8 września 2010 r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, programów współpracy Gminy Wadowice
z tymi organizacjami i podmiotami.

34036

Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

34037
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UCHWAŁA NR XLVIII/280/2010
RADY POWIATU W CHRZANOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie 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 pózn. zm.) i art. 12
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592, z pózn. zm.),
Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
organów Samorządu Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz w wypadku jej utworzenia z Powiatową Radą Pożytku Publicznego,
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
§ 2. 1. Konsultowanie projektów aktów prawa
miejscowego organów Samorządu Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z unormowaniami niniejszej uchwały
jest obowiązkowe.

2. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji
projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej
„konsultacjami”, podejmuje Zarząd Powiatu Chrzanowskiego w formie uchwały.
3. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem
projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem konsultacji wykonuje właściwa komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, zwanego
dalej Starostwem lub jednostka organizacyjna powiatu
chrzanowskiego.
§ 3. 1. Konsultowanie projektów aktów prawa
miejscowego organów Samorządu Powiatu Chrzanowskiego przeprowadza się w celu poznania stanowiska
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultowanej
sprawie, a w szczególności poznania ich opinii, uwag
i wniosków, zwanych dalej stanowiskami.
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2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich
wyniki nie są wiążące dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

5. Stanowiska anonimowe lub nie zawierające informacji, o których mowa w ust. 4, nie będą rozpatrywane.

§ 4. Uchwała Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
o przeprowadzeniu konsulatacji projektu aktu prawa
miejscowego powinna okreslać:

§ 8. 1. Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie wydział Starostwa lub jednostka organizacyjna
powiatu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych
stanowisk przez podmioty wymienione w § 1 uchwały
i przedkłada je do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu
Chrzanowskiego, wraz z uzasadnioną przez wydział
merytoryczny lub jednostkę organizacyjną propozycją
ustosunkowania się do zgłoszonych stanowisk.

1) przedmiot konsultacji
2) termin konsultacji
3) formy konsultacji;
4) uczestników konsultacji;
5) sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji;
6) wzór formularza konsultacji;
7) inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.
§ 5. Informacje o przeprowadzaniu
umieszcza się w szczególności:

konsultacji

1) na stronie internetowej powiatu chrzanowskiego,
w zakładce STOWARZYSZENIA oraz KONSULTACJE
AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
2) w innych mediach, o ile wymaga tego forma konsultacji.
§ 6. 1. Konsultacje powinny być prowadzone pisemnie lub ustnie w co najmniej jednej z podanych
form:
1) konferencje;
2) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
3) za pośrednictwem strony internetowej powiatu
chrzanowskiego w dziale AKTUALNOSCI oraz zakładce KONSULTACJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO;
4) za pośrednictwem powołanego zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych;
5) korespondencyjnie
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
zwłaszcza uwzględniające użycie nowoczesnych technik
informatycznych
§ 7. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały
przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.
2. Stanowiska przedstawiane są na specjalnie
przygotowanym formularzu konsultacyjnym.
3. Nieprzedłożenie przez podmioty, o jakich mowa w § 1 stanowisk w terminie wskazanym zgodnie
z § 4 pkt 2 uchwały, oznacza rezygnacje z prawa do ich
wyrażenia w konsultowanej sprawie.
4. Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres,
telefon, e-mail lub inna forma kontaktu zwrotnego.
4046

2. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje
o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie aktu
prawa miejscowego, a następnie kieruje przyjęty projekt
aktu prawa miejscowego na posiedzenie właściwych
Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego, wraz z uzasadnieniem swoich działań oraz informacją zawierająca
zestawienie, o jakim mowa w ust.1.
3. W przypadku braku zgłoszenia w trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie stanowisk podmiotów,
o których mowa w § 1 uchwały, Zarząd Powiatu Chrzanowskiego kieruje projekt aktu prawa miejscowego na
posiedzenie właściwych Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego wraz z informacją o braku zgłoszenia stanowisk.
§ 9. 1. Informacje o wynikach konsultacji wraz
z zestawieniem uwag oraz uzasadnieniem ich przyjęcia
lub odrzucenia wydział merytoryczny lub jednostka
organizacyjna podaje do wiadomości na stronie internetowej powiatu, nie później niż w ciągu 30 dni od ich
zakończenia.
2. W wypadku konsultacji rocznych lub wieloletnich programów współpracy Powiatu Chrzanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego – informacje o wynikach konsultacji podaje się do
wiadomości na stronie www.powiat-chrzanowski.pl nie
później niż w ciągu 14 dni od momentu ich zakończenia.
3. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych stanowisk, o jakich mowa w § 8 ust.1.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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UCHWAŁA NR XLIX/415/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)

§ 2. W uchwale budżetowej Rady Gminy Babice na
2010 rok dokonuje się zmian w załączniku nr 8, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały oraz w załączniku nr 2.2 , który otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy Babice na
2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej Rady Gminy Babice na
2010 rok, Nr XLI/329/2009 z dnia 18 grudnia 2009 wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały
i załączników.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu gminy Babice na 2010 rok zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów
i kosztów zakładu budżetowego - Przedszkola, który po
zmianach otrzymuje brzmienie jak załacznik nr 3 do
niniejszej uchwały. Z dniem 1 września 2010 r. skreśla
się zapis w § 8 Uchwały Budżetowej Gminy Babice na
rok 2010 Nr XLI/329/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. oraz
likwiduje się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego - Przedszkola wymienioną w załączniku nr 6 tejże
uchwały w kwocie pozostałej .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sędzielarz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/415/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BABICE NA 2010 ROK
L.p.
1.

Dział
010

Rozdział
01010

3.

750
75023

75075

4.

801
80101

80195

5.

852

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki majątkowe
wykonanie klimatyzacji w budynku UG
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna

Zmniejszenia

20 000,00

Zwiększenia
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
27 440,00
26 440,00
6 440,00
6 440,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4 930,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 430,00
2 430,00
2 430,00
6 000,00
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85212

85219

6.

900
90001
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Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe
odwodnienie kanałem krytym ul. Żabiej wraz
z odtworzeniem rowu melioracyjnego

6 000,00
6 000,00
2 337,00
3 663,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

OGÓŁEM

23 000,00

41 370,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sędzielarz
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/415/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY BABICE NA 2010 ROK
Lp.
1.

Dział
750

2.

801

3.

852

OGÓŁEM

Nazwa
Administracja publiczna
dochody bieżące
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
wpływy z różnych dochodów
Oswiata i wychowanie
dochody bieżące
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pomoc społeczna
dochody bieżące
dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

Zmniejszenia

Zwiększenia
7 440,00
7 440,00
1 000,00
6 440,00
4 930,00
4 930,00
4 930,00

6 000,00
6 000,00
6 000,00

18 370,00
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sędzielarz
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/415/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK - PRZEDSZKOLA
Lp.

Wyszczególnienie

Nr podziałki

Stan środków
obrotowych na
początek roku
budżetowego

1
1.
1.1.

2
Oświata i wychowanie
Przedszkola

3
801
80104

4

1.2

Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli

80146

3 000

Przychody
Koszty
Ogółem w tym dotacja z budżetu Ogółem
Wpłata do
budżetu
§
kwota
nadwyżki
5
6
7
8
9
1 543 791

2510

1 273 500

1 543 791

6 500

2510

6 500

6 500

0

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
budżetowego
10
3 000

-- W zakładzie budżetowym – 80104 Przedszkola zwiększa przychody o kwotę 20 291 zł. w tym kwota: z tytułu
wpływy z różnych opłat o kwotę 2800 zł. z tytułu wpływy z usług o kwotę 17 000 zł. , z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 51 zł. oraz z tytułu dochodów 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 o kwotę 440 zł. a w kosztach zwiększa się wynagrodzenia osobowe
o kwotę 20 291 zł. w tym: PS Babice - 5 783 zł. , PS Olszyny 2 681 zł. PS Zagórze 11 827 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sędzielarz
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/415/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY BABICE NA 2010 ROK

Lp.

Dział

Rozdział

1
1.

2
010

3
01008

2.

600
60013

60016

3.

700
70005

4.

710
71004

5.

750

Nazwa-treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
wydatki majątkowe
odwodnienie miejscowości Olszyny i Jankowice
odbudowa potoku Olszyńskiego
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
wydatki majątkowe
modernizacja drogi wojewódzkiej 780 II etap
Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Ciąg pieszo-jezdny na bazie ulic Podzamcze i Parkowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki majątkowe
zakup terenu pod parking przy ul. Krakowskiej
przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych
z innowacyjną gospodarką w gminie Babice
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki majątkowe
przestrzenne zagospodarowanie centrum Babice i Wygiełzowa
Administracja publiczna

ROK
2010
5
97 000,00
97 000,00
97 000,00
82 000,00
15 000,00
437 270,10
376 270,10
376 270,10
376 270,10
61 000,00
61 000,00
61 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
230 000,00
100 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
414 460,00
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75023

75095

6.

754
75412

7.

801
80101

80104

8.

900
90001

90015

90095

9.

921
92109

10.

926
92601
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Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki majątkowe
wykonanie klimatyzacji w budynku UG
podwyższenie kapitału spółki Gospodarka Komunalna
wykonanie tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy
zakup udziałów w spółce "Oczyszczalnia" sp. z o.o.
Pozostała działalność
wydatki majątkowe
budowa placu zabaw w Mętkowie przy ul. Nadwislańskiej 32
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki majątkowe
termomodernizacja budynku straży w JankowicachOświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe
ocieplenie budynku zespołu szkół w Babicach
odwodnienie zespołu szkół w Mętkowie
rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkole w Zagórzu
Przedszkola
wydatki majątkowe
budowa placu zabaw – przedszkole w Zagórzu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe
odwodnienie kanałem krytym ul. Żabiej wraz z odtworzeniem
rowu melioracyjnego
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki majątkowe
oświetlenie os.Kwiatowa
Pozostała działalność
wydatki majątkowe
budowa parkingu obok szkoły w Babicach
zakup traktorka do koszenia trawy
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki majątkowe
budowa budynku "Dom Kultury" w Zagórzu
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
budowa obiektu sportowego z basenem w Zagórzu
przyłącz do sieci PE budynku socjalnego przy kompleksie rekreacyjno sportowym w Olszynach
obiekt rekreacyjno – sportowy w Olszynach i w Mętkowie

400 460,00
400 460,00
49 410,00
296 000,00
5 050,00
50 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 946,00
14 946,00
14 946,00
14 946,00
438 000,00
428 000,00
428 000,00
220 000,00
96 000,00
112 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
94 313,05
67 989,05
67 989,05
67 989,05
337,00
337,00
337,00
25 987,00
25 987,00
20 000,00
5 987,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
310 259,50
310 259,50
310 259,50
163 000,00
2 427,50
144 832,00

WYDATKIOGÓŁEM:
2 372 248,65
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sędzielarz
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UCHWAŁA NR LVIII/420/10
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 1 października 2010 r.
szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r.
Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz 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 Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z radami 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, zwanych dalej ,,konsultacjami”.
2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje
i podmioty, o których mowa w ust. 1 prowadzące na
terenie Gminy Biskupice działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
§ 2.
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii organizacji i podmiotów, o których mowa w § 1,
w sprawie poddanej konsultacji.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
gminy.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. 1.
Konsultacje
w następujących formach:

mogą

być

prowadzone

1) konsultacje pisemne,
2) otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji
i podmiotów o których mowa w w § 1,
3) konferencje,
4) ankiety.
2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia
konsultacji.
§ 4. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.
§ 5. Wójt Gminy wydając zarządzenie określa:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4048

3) formę konsultacji.
§ 6. 1. Informację o podejmowanych konsultacjach
podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację
na stronie internetowej Gminy Biskupice, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
2. Informacja o konsultacjach może być także
ogłoszona w biuletynie samorządowym Gminy Biskupice albo w lokalnej prasie.
§ 7. 1. Konsultacje przeprowadzane w formach,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 wymagają sporządzenia protokołu wraz z listą obecności uczestników.
2.
W przypadku przeprowadzenia konsultacji
w pozostałych formach wynikiem konsultacji są ankiety
lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału
w konsultacjach złożone na piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie ustalonym
zgodnie z § 5 pkt 2.
3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie.
4. Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane Wójtowi Gminy.
5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia
Radzie Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.
6. Wyniki konsultacji mogą być również opublikowane na stronie internetowej Gminy Biskupice,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 8. Termin konsultacji wynosi co najmniej 7 dni
i rozpoczyna się w terminie określonym w zarządzeniu,
o którym mowa w § 5.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice:
Maria Ciastoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 540
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UCHWAŁA NR XXXIX/282/10
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Bystra – Sidzina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Gminy BystraSidzina, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – Sidzina, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXIII/202/05 Rady Gminy Bystra – Sidzina
z dnia 29 marca 2005 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – Sidzina;
2) Uchwała Nr XXVIII/238/05 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 10 listopada 2005 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy ma-

terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – Sidzina;
3) Uchwała Nr XXXIII/277/06 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Bystra – Sidzina;
4) Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Bystra – Sidzina
z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Bystra – Sidzina.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra – Sidzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do świadczeń należnych od dnia 01 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 540

– 33990 –

Poz. 4049
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BYSTRA-SIDZINA
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Województwa Małopolskiego Nr 540

– 33996 –

Poz. 4049

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 540
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Województwa Małopolskiego Nr 540
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Województwa Małopolskiego Nr 540
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Poz. 4049
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Województwa Małopolskiego Nr 540
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Poz. 4049

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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UCHWAŁA NR XL/ 227 /2010
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1, art. 22 i art. 40
ust. 1 i 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź. zm./ i w związku
z § 63 Statutu Gminy Charsznica uchwalonego przez
Radę Gminy Charsznica uchwałą Nr V/ 31/ 2003 z dnia
10 lutego 2003 roku - RADA GMINY CHARSZNICA
UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy
Charsznica Nr V/31/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Charsznica
wprowadza się następujące zmiany:

2) w pkt. I skreśla się ppkt 10.
3) w pkt. I dopisuje się ppkt 12 o treści: „ 12.) Zespół
Szkół w Tczycy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący:
Rady Gminy Charsznica Andrzej Pietrzyk

1) w pkt. I skreśla się ppkt .6.
4050
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UCHWAŁA NR XLIV/340/10
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr XLIII/329/10 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczącej trybu
udzielania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy
Iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Na podstawie art.80 ust.4 oraz art.90 ust.4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) oraz art.18 ust.2
pkt15 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 póź.zm.)Rada Gminy Iwanowice uchwala, co
następuje:

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwanowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

§ 1. W § 2 ust.4 skreśla się słowo „stałą”.
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UCHWAŁA NR XLV/350/10
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy
Iwanowice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iwanowicach w brzmieniu stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/99/07 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwanowicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 540
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Poz. 4052
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/350/10
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IWANOWICACH

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany
dalej "Ośrodkiem" jest jednostkę organizacyjną gminy
realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Iwanowice.
§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Iwanowice.
Ośrodek mieści się w Urzędzie Gminy Iwanowice (adres:
Iwanowice Wł.99, 32 -095 Iwanowice).
§ 3. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi
gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawach..Podstawą gospodarki finansowej jednostki
jest plan dochodów i wydatków zwany dalej „planem
finansowym”.
§ 4. Podstawą działania GOPS są w szczególności:
-- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r
/tekst jedn. Dz. U nr 142 poz.1591 z 2001r/
-- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r
/Dz. U. z 2009r nr 175 poz.1362 z późn. zm./
-- ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia
28.11.2003r /Dz. U. nr 228 poz.2255 z późn.zm./
-- ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia
22.04.2005r /Dz. U nr 86 poz. 732 z 2005r/
-- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07.09.2007r /Dz. U nr 192
poz.1378 z póóźn. zm./
-- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r
/Dz. U nr 157 poz.1240 z późn. zm./
-- inne obowiązujące w tym przedmiocie akty prawne
-- niniejszy Statut i Regulamin organizacyjny Ośrodka
Rozdział 2
ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
§ 5. 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie
oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin, które własnym staraniem, możliwościami
i uprawnieniami nie są w stanie pokonać trudności życiowych, a także umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Działania Ośrodka winny w miarę możliwości
zmierzać do życiowego usamodzielniania się osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również
zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
§ 6. 1. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy
(finansowane z budżetu gminy) w zakresie pomocy
społecznej, w realizacji których kieruje się ustaleniami
Wójta.
2. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej
z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie (finan-

sowane z budżetu państwa), w realizacji których kieruje
się ustaleniami Wojewody.
3. Ośrodek wykonuje zadania przekazane w drodze porozumień zawartych z organami administracji
rządowej lub samorządowej.
§ 7. 1. Realizowane przez Ośrodek zadania własne,
wynikające z ustawy o pomocy społecznej, obejmują
w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz
zasiłków celowych specjalnych
4) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych ze zdarzeniem losowym
5) przyznawanie pomocy w naturze
6) dożywianie dzieci
7) udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym
8) świadczenie usług opiekuńczych
9) sprawianie pogrzebu w przypadkach przewidzianych
ustawą
10) pracę socjalną
11) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z ustawą
12) kierowanie osób do domów pomocy społecznej i ponoszenie opłat z tym związanych
13) opracowanie i koordynację realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
14) diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych
15) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy
16) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną
2. Realizowane przez Ośrodek zadania zlecone,
wynikające z ustawy o pomocy społecznej obejmują
w szczególności:
1) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
2) przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
3) pomoc cudzoziemcom
4) realizację zadań wynikających z programów rządowych
§ 8. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą
o świadczeniach rodzinnych, do których w szczególności
należy prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji
w sprawach świadczeń rodzinnych dotyczących:1. zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków
2. zasiłków pielęgnacyjnych
3. świadczeń pielęgnacyjnych
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§ 9. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej oraz ustawą o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, do których w szczególności należy prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń alimentacyjnych w stosunku
do osób uprawnionych.
§ 10. Ośrodek przy realizacji zadań statutowych
współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi
gminy, administracją rządową i samorządową, sądami
i innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki
społecznej.
§ 11. 1. Ośrodek ma w szczególności prawo:
1) dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
2) kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy,
niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do
organów określonych odrębnymi przepisami
2. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz
obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne
§ 12. Kierownik Ośrodka składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 13. Informacje uzyskane przez Ośrodek w związku
z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi
podlegają ochronie prawnej.

Poz. 4052,4053
Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 15. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami
ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
§ 16. 1. Środki finansowe na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie pomocy
społecznej zapewnia i zabezpiecza budżet państwa.
2.
Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka
w tym na wynagrodzenia pracowników oraz na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zapewnia gmina.
§ 17. 1. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Obsługę kasową wykonuje Ośrodek Pomocy.
§ 18. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne
w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności
statutowej.
Rozdział 5
Nadzór i kontrola

Rozdział 3
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 19. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

§ 14. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest
odpowiedzialny za jego właściwe funkcjonowanie.

§ 20. Nadzór merytoryczny nad działalnością
Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

3. Kierownik zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Ośrodka.
4. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy Ośrodka, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju Ośrodka.
5. Kierownik jest pracodawcą dla pracowników
Ośrodka w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 21. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze
stosownej uchwały rady gminy.
§ 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

6. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka,
podział oraz zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny.
4052
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UCHWAŁA NR XXXIX/417/10
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz
art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Rada Gminy
Nowy Targ uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
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mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowych tych organizacji, określony w regulaminie
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowy Targ.

Poz. 4053

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/417/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 29 września 2010 r.
Regulamin konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 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.
§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów,
o których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej utworzenia
oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działającymi na terenie
gminy,
w zakresie
określonym
w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadzane są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1,
w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje dotyczące przedmiotu ujętego
w § 1 ogłasza Wójt Gminy Nowy Targ.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
a)
b)
c)
d)
e)

cel konsultacji,
przedmiot konsultacji,
czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
formę konsultacji,
miejsce konsultacji.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz
projekty aktów prawa miejscowego przeznaczonych do
konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym
niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji z pośrednictwem:
a) Biuletynu Informacji Publicznej,
b) strony internetowej gminy,
c) tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Targ.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:
a) otwartego spotkania,

b) wyrażenia pisemnej opinii w zakresie konsultowanego projektu,
c) w inny dostępny sposób.
2. Forma bądź formy konsultacji, w zależności od
jej przedmiotu, zostaną określone w ogłoszeniu o konsultacji.
§ 6. 1. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Wójt przesyła
Radzie projekty aktów prawa miejscowego przeznaczone do konsultacji. Termin wyrażenia opinii przez Radę
wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażenia.
2. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie
opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
3. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
§ 7. 1. Opinie i uwagi Rady Działalności Pożytku
Publicznego oraz organizacji pozarządowych, zgłoszone
w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonego
przez Wójta Gminy wydziału w zależności od przedmiotu konsultacji.
2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie
konsultacji rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje
propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia
Wójtowi.
3. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta
Gminy z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej gminy nie później
niż w ciągu 3 dni od zakończenia konsultacji.
4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
§ 8. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia
Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów,
o których mowa w § 1.
§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach
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jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w Regulaminie.

Poz. 4053,4054,4055

§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
Gminy Nowy Targ.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Parzygnat
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UCHWAŁA NR XLVI/516/2010
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2007r. w sprawie rodzaju
przyznawanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez
miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst
jedn. z 2001r. Dz. U Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz
art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. karta Nauczyciela (Tekst jedn. z 2006r. Dz.U.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ
uchwala co następuje:
§ 1. 1. W Uchwale Nr IX/66/07 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 28 maja 2007r. w sprawie rodzaju przyznawanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez mia-

sto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznawania w § 1 skreśla się ust. 2
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowy Targ.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski
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UCHWAŁA NR L/556/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
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.
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.5 ust.5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ Dz. U. Nr 96 poz. 873
z późn.zm./- Rada Miejska uchwala:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 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 statu-

towej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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Poz. 4055
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/556/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub 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.

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów , o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zwanych dalej „ organizacjami
pozarządowymi”,
b) projekty
rocznych
i wieloletnich
programów
współpracy Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta i Gminy
Olkusz lub radą działalności pożytku publicznego w celu
poznania opinii organizacji pozarządowych w sprawie
poddanej konsultacji.
§ 3. 1. Konsultacje ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
a)
b)
c)
d)
e)

cel konsultacji,
przedmiot konsultacji,
formę konsultacji,
zasięg terytorialny konsultacji,
czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
w Olkuszu.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w jednej
z następujących form:
a) otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
b) pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania
opinii, umieszczonego wraz z projektem konsultowanego aktu na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu.
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2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników konsultacji.
3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie
opinii nie może być krótszy niż 14 dni od ich ogłoszenia.
§ 5. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych,
zgłoszone w czasie konsultacji, przekazywane są do
wyznaczonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz
lub jednostki organizacyjnej Gminy Olkusz.
2. Wyznaczona komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna rozpatruje zgłaszane w czasie
konsultacji uwagi i opinie i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie
zgłaszanych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem uzasadnienia
w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszczane są
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, nie później niż
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
4. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz przedstawia Radzie Miejskiej w Olkuszu
w uzasadnieniu do projektów aktów.
§ 6. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
Miasta i Gminy Olkusz.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR XL/418/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.2,
art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142
poz.1591 z późn.zm.) oraz art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r
Nr 175, poz.1362 z późn.zm) Rada Miejska w Słomnikach
uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słomnikach w brzmieniu załącznika
Nr 1.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr IV/27/03 Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 4 lutego 2003 r w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słomnikach.
2) Uchwała Nr XV/128/04 Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słomnikach.

3) Uchwała Nr XXXI/240/05 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słomnikach.
4) Uchwała Nr XXI/182/08 Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słomnikach.
5) Uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmian
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słomnikach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/418/10
Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁOMNIKACH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach, zwany dalej „ Ośrodkiem”, działa na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa,
a w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(Dz.U. z 2001 r Nr.142, poz. 1591 z póź. zm),
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz.U Nr.223, poz.1458 z póź.zm),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U .Nr.157, poz.1240),
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz.U.z 2009 r. Nr.175, poz. 1362 z póź. zm.),
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U.z 2006 r. Nr 139, poz.992 z póź. zm.),
6) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r, Nr 1,
poz.7 z późn.zm.)
7) niniejszego Statutu,
8) innych przepisów wykonawczych.
§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Słomniki
powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 roku Nr.175 poz.1362,
z póź.zm).

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Słomnikach
ul: Kościuszki 64, 32-090 Słomniki.
§ 4. Ośrodek działa na terenie administracyjnym
Gminy Słomniki.
§ 5. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem
Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy Słomniki.
§ 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda
poprzez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
§ 7. Ośrodek w ramach realizacji zadań współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Krakowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Krakowie oraz innymi instytucjami pozarządowymi,
organizacjami społecznymi, kościołem katolickim
i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.
§ 8. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,32-090 Słomniki
ul: Kościuszki 64, tel/12/ 3881272, fax /12/3881272/.
Rozdział 2
Cele i zadania ośrodka
§ 9. 1. Obowiązek wykonywania zadań pomocy
społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie ustalonym
ustawami.
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2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Miejską , natomiast zadania zlecone
zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administracje
rządową.
§ 10. Zadania pomocy społecznej realizowane przez
Ośrodek polegają na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą
świadczeń,
2) pracy socjalnej ,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia z pomocy społecznej,
5) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb ,
6) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.
§ 11. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy
społecznej:
1) zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej
wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009 roku Nr 175,
poz.1362 ze zm) w tym programy rządowe, gminne
strategie i programy,
2) zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 2006 r
Nr.139,poz.992 ze zm),
3) zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października
1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz.U.
z 2009 r Nr.205,poz.1585 ze zm),
4) zadania wynikające z ustawy z dnia19 sierpnia 1994
roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr.111,
poz.535 ze zm),
5) zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U.z 2008 roku,
Nr 164,poz.1027 ze zm).
6) zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września
2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz.U. z 2009 roku Nr.1, poz.7 ze zm),
7) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.z 2007 r Nr70,poz.473 ze zm),
8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U.Nr.71,poz.734 ze zm),
9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu
socjalnym( Dz.U.Nr.122,poz.1143 ze zm),
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie(Dz.U.Nr.180,poz.1493 ze zm),
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii(Dz.U.Nr179,poz.1485 ze zm).
§ 12. 1. Ośrodek opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy wynikające ze stwierdzonych potrzeb
i zatwierdzone uchwałami Rady Miejskiej Słomniki.
2. Ośrodek koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przemocy i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin grup szczegółowego ryzyka.
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Rozdział 3
Organizacja Ośrodka

§ 13. Ośrodkiem kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Kierownik, który odpowiada za realizację
zadań statutowych i budżetowych oraz reprezentuje go
na zewnątrz.
§ 14. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz, który jednocześnie jest zwierzchnikiem, dokonuje
wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy.
§ 15. 1. Kierownik Ośrodka realizuje zadania przy
pomocy zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych
w Ośrodku regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.
Nr.223,poz.1458), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009 r Nr.175,poz. 1362 ze
zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U.Nr.50,poz.389). Kierownik Ośrodka
jest
pracodawcą
w rozumieniu
kodeksu
pracy
i zwierzchnikiem służbowym pracowników.
§ 16. 1. Do zadań Kierownika Ośrodka należy
w szczególności:
1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej w tym między innymi opracowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka,
2) dobór kadr i ustalenie zakresów działania poszczególnych stanowisk pracy a także ustalenie rejonów działania dla pracowników socjalnych,
3) sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją,
4) współpraca z organami samorządu terytorialnego:
Radą Miejską w Słomnikach, z Komisjami Rady, sołtysami i radami sołeckimi,
5) przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
2. Szczegółowa struktura organizacyjna Ośrodka
jest określona w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 17. 1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne
w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , dodatków mieszkaniowych na podstawie upoważnień Burmistrza Gminy
Słomniki .
2. Decyzje z zakresu pomocy społecznej, ustawy
o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów na wniosek Kierownika
wydaje także inna osoba na podstawie upoważnienia
Burmistrza Gminy Słomniki.
§ 18. W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
1) Kierownik Ośrodka
2) Główny księgowy
3) Pracownicy socjalni
4) Komórka do spraw świadczeń rodzinnych
5) Stanowisko do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych
6) Opiekunka domowa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 540

– 34017 –

Poz. 4056,4057

2. Nadzór nad finansami Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy Słomniki.

Rozdział 4
Gospodarka Finansowa
§ 19. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową prowadzącą działalność na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.

§ 21. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej
w Słomnikach sprawozdania z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Rozdział 5
Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

2. Ośrodek finansowany jest z budżetu gminy
w zakresie zadań własnych gminy i z budżetu państwa
z zakresu realizacji zadań zleconych gminie.
3. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem
i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§ 22. 1. Kontroli i oceny działalności Ośrodka oraz
pracy Kierownika, dokonuje z ramienia organu założycielskiego – Rada Miejska w Słomnikach.
2. Kontrola i ocena obejmują w szczególności:

4. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
budżetową.

a) realizację zadań statutowych,
b) gospodarkę finansową,
c) prawidłowości gospodarowania mieniem.

5. Ośrodek prowadzi księgowość, zgodnie z typowym planem kont , w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dając rzetelny obraz sytuacji finansowej.
6. Ośrodek może pozyskiwać środki pozabudżetowe z europejskich funduszy społecznych z przeznaczeniem na potrzeby podopiecznych.
7. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy
w Banku Spółdzielczym w Słomnikach.
8. Obsługę kasową prowadzi Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
§ 20. 1. Kierownik Ośrodka wspólnie z główną
księgową opracowuje corocznie projekt planu dochodów i wydatków Ośrodka.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 23. 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem
mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o samorządzie gminnym.
2. Zmiany Statutu następują w trybie określonym
dla jego uchwalenia.
3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XL/419/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, w związku
z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Słomnikach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słomniki
w sposób inny niż w drodze referendum lokalnego.
2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum określają przepisy odrębne.
3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy
Słomniki przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz
w sprawach uznanych za ważne dla gminy.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne oznaczają rejestrację
opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Słomniki
do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi.

2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:
1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy
całej gminy,
2) mieszkańcy określonej części obszaru gminy (np.
sołectwo, miejscowość), jeżeli sprawa dotyczy jedynie
mieszkańców tej części gminy,
3) określona grupa mieszkańców gminy, jeżeli sprawa
dotyczy tej grupy mieszkańców.
3. Uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych, o których mowa w ust. 2 posiadają mieszkańcy, którzy nabyli czynne prawo wyborcze najpóźniej
w dniu wydania zarządzenia zgodnie z § 3 ust. 2.
§ 3. 1. Burmistrz Gminy w drodze zarządzenia uruchamia proces konsultacji społecznych na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
2. Konsultacje społeczne zarządza Burmistrz Gminy:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 540

– 34018 –

1) na wniosek mieszkańców gminy,
2) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy,
3) na wniosek grupy radnych
4) z własnej inicjatywy.
3. Zarządzenie Burmistrza Gminy, o którym mowa w ust. 2 określa:
1) cel konsultacji społecznych,
2) przedmiot konsultacji społecznych,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,
4) zasięg terytorialny konsultacji społecznych,
5) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych,
6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji
społecznych.

Poz. 4057

3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych powinna zawierać:
1) dane, o których mowa w § 3 ust. 3,
2) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag
i propozycji,
3) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
§ 6. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Słomniki obligatoryjnie przeprowadza się w sprawach dotyczących:

§ 4. 1. Grupa mieszkańców Gminy Słomniki może
wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przeprowadzenie
konsultacji społecznych.

1) programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok lub wieloletnich,
2) strategii rozwoju społeczno – gospodarczego gminy,
3) planu gospodarki odpadami,
4) regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
5) planu rozwoju lokalnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien
zawierać propozycje:

2. Konsultacjami społecznymi mogą być objęte
inne sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Słomniki

1) cel i przedmiot konsultacji społecznych,
2) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,
3) zasięg terytorialny konsultacji społecznych,
4) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji
społecznych,
5) uzasadnienie wraz z zestawieniem kosztów proponowanej konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Słomniki mogą być prowadzone w formie:

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien uzyskać poparcie co najmniej
30 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo
wyborcze w wyborach do rad gmin ustalone na dzień
złożenia poparcia.
4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie
konsultacji społecznych powinna zawierać:
1) imię lub imiona i nazwisko osoby udzielającej poparcia,
2) adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu),
3) numer ewidencyjny PESEL,
4) datę i podpis.
5. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 1
reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście
poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
6. W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie
pełnoletni mieszkańcy Gminy.
7. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest rozpatrywany w terminie 30 dni od daty
jego złożenia.
8. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.
9. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje
i przeprowadza Burmistrz Gminy.
§ 5. 1. Burmistrz Gminy jest zobowiązany do informowania mieszkańców Gminy Słomniki o celu
i sposobie konsultacji społecznych.
2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu
Gminy oraz na stronie internetowej www.slomniki.pl,
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

1) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona
internetowa Urzędu Gminy),
2) sondaży internetowych,
3) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami
gminy.
2. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorozowo dokonywać będzie Burmistrz Gminy.
3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia
konsultacji społecznych.
§ 8. 1. Konsultacje społeczne w formie zapytania
ankietowego prowadzone będą m.in. poprzez:
1) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy,
2) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej gminy,
3) rozdysponowania formularzy ankiet w Urzędzie Gminy i wybranych jednostkach organizacyjnych gminy.
2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji.
3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.
§ 9. 1. Konsultacje społeczne w formie sondaży internetowych prowadzone będą m.in. poprzez:
1) opublikowanie na stronie internetowej gminy informacji nt. sprawy objętej konsultacjami społecznymi,
łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia, oraz umożliwienie odpowiadającym wybór jednej spośród trzech
odpowiedzi (pozytywna, negatywna, brak zdania),
2) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami społecznymi do
organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy.
2. Konsultacje społeczne prowadzone w formie
sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14
dni.
§ 10. 1. Otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy Słomniki zwołuje Burmistrz Gminy.
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2. Jeżeli sprawa objęta konsultacjami społecznymi dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Słomniki,
powinno być zwołane co najmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy.
3. O zwołaniu otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, Burmistrz Gminy informuje
wszystkich radnych Rady Gminy.
4. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone
wnioski oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się
listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.
§ 11. 1. Wyniki konsultacji społecznych Burmistrz
Gminy przedstawia:
1) Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia
konsultacji.
2) mieszkańcom miasta:
a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach
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2. Wyniki konsultacji społecznych mogą być opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie
obwieszczeń na terenie miasta.
§ 12. 1.
Konsultacje społeczne są ważne bez
względu na ilość osób w nich uczestniczących.
2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący
dla organu Gminy Słomniki podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.
3. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych ponosi Gmina.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XL/420/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego
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.), w związku
z z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) Rada Miejska
w Słomnikach uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami);
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Słomniki;
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Słomnikach;
4) Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Gminną
Radę Działalności Pożytku Publicznego;
5) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
6) delegatach – należy przez to rozumieć przedstawicieli
organizacji, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
zaproszonych na specjalne zebranie zwołane w celu
wyłonienia kandydatów na członków Rady Pożytku
z ramienia tych organizacji.
§ 2. 1. Radę Pożytku powołuje się zarządzeniem
Burmistrza, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.
2. Rada Pożytku składa się z:
1) 2 przedstawicieli Rady;
2) 2 przedstawicieli Burmistrza Gminy;

3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Słomniki.
3. Przedstawicieli Rady do Rady Pożytku powołuje się stosowną uchwałą tego organu.
4. Przedstawicieli Burmistrza Gminy do Rady Pożytku powołuje się stosownym zarządzeniem organu
wykonawczego.
5.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
wybierani są przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji na zebraniu delegatów.
6. Delegowanie przedstawicieli Rady i Burmistrza
Gminy oraz wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych winno nastąpić najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji Rady Pożytku z tym, że w przypadku
pierwszej kadencji Rady Pożytku delegowanie i wybór
przedstawicieli winno się odbyć w terminie 30 dni od
złożenia wniosku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzące działalność na terenie Gminy Słomniki.
7. Burmistrz podejmuje zarządzenie o powołaniu
Rady Pożytku w terminie 14 dni po otrzymaniu nazwisk
przedstawicieli, o których mowa wyżej, mających wchodzić w skład Rady Pożytku.
8. Kadencja Rady trwa dwa lata.
§ 3. 1. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się
w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
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3. Z każdego posiedzenia sekretarz sporządza protokół, który podpisuje również przewodniczący oraz
imienną listę obecności.

ganizacyjne
Gminy
Słomniki
przygotowuje
w odpowiedniej ilości egzemplarzy dla członków Rady
referujący wydział lub jednostka.

4.
Rada Pożytku swoje decyzje podejmuje
w formie uchwał.

§ 7. 1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się
protokoły.

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich
członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Protokoły posiedzeń, listy obecności i inna dokumentacja Rady przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.

§ 4. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie aktów prawa lokalnego i działań dotyczących organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań z realizacji programów współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi,
2) występowanie do Burmistrza Gminy Słomniki z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego,
3) opracowanie i przedstawianie Burmistrzowi Gminy
Słomniki rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok następny do dnia 30 lipca,
4) rekomendowanie wypracowanych standardów usług
społecznych.

3. Każdy z członków Rady ma zapewniony nieograniczony dostęp do dokumentów Rady w godzinach
pracy Urzędu.
4. Każdy z członków może żądać kopii i odpisów
dokumentów Rady.
§ 8. Członkowie
i obowiązkach.

Rady

są

równi

w prawach

§ 9. 1. Członkowie Rady są obowiązani czynnie
uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
2. Członkowie potwierdzają swoją obecność na
posiedzeniach Rady składając podpis na liście obecności, która stanowi integralną część protokołu posiedzenia.

§ 5. 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

3. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka
Rady, uzupełnienie składu Rady odbywa się w trybie
przewidzianym dla powołania tego organu.

2. Pracami rady kieruje przewodniczący wybrany
spośród przedstawicieli samorządu, wymienionych w §2
ust. 2, pkt. 1-3

§ 10. 1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał,
stanowisk i opinii.

3. Przewodniczący wybierany jest w głosowaniu
tajnym przez wszystkich członków Rady. Z wyborów
sporządza się protokół.
§ 6. 1. Do zadań przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2) ustalanie terminów posiedzeń Rady,
3) zwoływanie posiedzeń Rady,
4) prowadzenie posiedzeń Rady,
5) ustalanie porządku obrad Rady z uwzględnieniem
charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,
6) czuwanie nad terminowością i przebiegiem obrad
Rady,
7) zapraszanie na posiedzenia Rady – na wniosek członka Rady bądź z własnej inicjatywy – ekspertów
z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej,
8) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych,
9) przedstawianie pisemnych opinii członków Rady,
o których mowa w §11 ust. 1.
2. Do zadań sekretarza Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, z zastrzeżeniem ust.3 należy:
1) obsługa administracyjno-biurowa Rady, w tym przygotowanie dokumentów, zatwierdzonych przez
współgrzewodniczących,
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,
3. Materiały prezentowane na posiedzeniach Rady przez wydziały Urzędu Miejskiego lub jednostki or4058

2. Rada podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w §4 pkt.3
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich
członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
4.
W razie niemożności osobistego udziału
w posiedzeniu, członek Rady może wyrazić na piśmie
swoją opinię w zakresie spraw wynikających z porządku
obrad i materiałów roboczych otrzymanych w terminie
określonym w §11.
5. Pisemna opinia powinna być doręczona przewodniczącemu Rady co najmniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
§ 11.
Członkowie
Rady
powiadamiani
są
o posiedzeniu i porządku obrad na co najmniej 5 dni
przed planowanym terminem. Wraz z zawiadomieniem
doręczane są materiały na posiedzenie.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XL/422/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Słomniki.
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 na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) –
Rada Miejska w Słomnikach uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Słomniki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/422/10
Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Słomniki

§ 4. Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Wprowadza się regulamin pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Słomniki.
§ 2. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
w art. 90d ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty tj. niskie
dochody na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego
w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium
szkolnego.
§ 3. Rodzaje
uczniom.

pomocy

materialnej

świadczonej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana przez gminę Słomniki może mieć postać stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Pomoc materialna przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Słomniki:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
4) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
5) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
§ 5. Formy realizacji stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może być udzielane osobom wymienionym w § 4 w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:
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-- zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, sportowe,
-- zajęcia logopedyczne i reedukacyjne,
-- wyjazdy na zieloną szkolę oraz wycieczki organizowane przez szkołę w ramach programu nauczania,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, na
zakup:
-- podręczników szkolnych,
-- pomocy dydaktycznych związanych z nauką
w szkole (słowniki, encyklopedie itp.)
-- przyborów szkolnych (zeszyty, bloki, materiały piśmiennicze i rysunkowe i inne),
-- obuwia i stroju sportowego na zajęcia sportowe,
3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom
kolegiów wymienionym w § 4, pkt 3 i 5 w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania:
-- kosztów dojazdu do szkoły,
-- czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej i niepublicznym kolegium,
-- innych dodatkowych opłat i wydatków,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający
stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt l - 3, nie jest możliwe lub
nie jest celowe.
5) stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub
kilku formach jednocześnie,
6) jeżeli forma stypendium tego wymaga, stypendium
może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.
§ 6. Kryteria udzielania pomocy
w formie stypendium szkolnego:

materialnej

1) trudna sytuacja materialna ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie - miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne
nie może być większa niż kwota 351 zł netto,
2) występowanie w rodzinie: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także, gdy rodzina jest niepełna,
3) spełnienie kryterium dochodowości określone w pkt l
jest zasadniczym warunkiem otrzymania stypendium,
kryteria określone w pkt 2 wpływają na wysokość stypendium,
4) stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
5) wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
§ 7. Wysokość stypendium szkolnego.
1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych ( Dz.U. Nr 139, poz. 992 z 2006 z późn. zm. )
i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której
mowa w wymienionej ustawie. Stypendium szkolne nie
może być wiec niższe miesięcznie niż 72,80 zł oraz wyższe miesięcznie niż 182,00 zł.
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2. Realną wysokość stypendium szkolnego określa się w każdej sprawie indywidualnie po analizie
i weryfikacji złożonego wniosku.
3. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej
i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych
w art. 90d ust. l ustawy o systemie oświaty.
4. Ustala się następujące grupy dochodowe:
a) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do
kwoty - 130,00zł (I grupa)
b) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż - 130,00 zł i nie przekraczający - 220,00 zł (II
grupa),
c) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż - 220,00 zł i nie przekraczający - 351,00 zł (III
grupa).
5. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
a) przy I grupie - 87,00 zł,
b) przy II grupie - 80,00 zł,
c) przy III grupie - 73,00 zł
6. W wyjątkowych przypadkach może przyznać
indywidualne uzupełnienie stypendium którego łączna
wartość nie może przekroczyć 182,00zł.
7. Stypendium szkolne można także przyznać, jeśli razem z innym stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych, odpowiednio w ciągu roku
szkolnego lub akademickiego nie przekracza:
a) kwoty 1820 zł w przypadku ucznia,
b) kwoty 1638 zł w przypadku słuchaczy kolegiów, co
wynika z art. 90d, ust. 13 ustawy o systemie oświaty.
Rozdział 3
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.
§ 8. Wnioskodawcy. Do składania wniosków
o udzielenie świadczenia w postaci stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego są uprawnieni:
1) rodzice uczniów którzy nie osiągnęli pełnoletniości po
zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły;
2) pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły lub kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego lub innego ośrodka o charakterze określonym w art. 90b ust.3, pkt 2 ustawy o systemie oświaty, wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów przy
składaniu wniosku.
3) dyrektorzy szkół, kolegiów i ośrodków wymienionych
w ust. 2;
4) w szczególnych przypadkach świadczenia pomocy
materialnej mogą być również przyznawane z urzędu;
5) wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów przy
składaniu wniosku.
§ 9. Wnioski.
1) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa
się w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół
w Słomnikach.
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2) wniosek, o którym mowa wyżej wraz z opinią dyrektora szkoły o zasadności przyznania odpowiedniej
formy pomocy materialnej należy złożyć wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami - potwierdzającymi wysokość dochodów w rodzinie i zachodzące
inne okoliczności do ubiegania się o takie stypendium,
a w przypadku korzystania rodziny ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie
o korzystaniu z tych świadczeń.
3) wniosek nie zawierający wszystkich wymaganych
danych może być uzupełniony w terminie 14 dni od
otrzymania przez wnioskodawcę wezwania do uzupełnienia wniosku.
4) w przypadku nie dotrzymania terminu uzupełnienia,
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
5) wprowadza się wzór wniosku o przyznanie pomocy
materialnej stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu .
§ 10. Realizacja stypendium szkolnego.
1) Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5
ust. l jest realizowane poprzez zapłatę należności za
udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na
rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia.
2) stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 ust. 2, jest udzielane poprzez dostarczenie
bezpośrednio uczniowi lub za pośrednictwem szkoły
do której uczęszcza - podręczników wskazanych przez
ucznia i zaakceptowanych przez szkołę; bądź jako refundacja poniesionych i zaakceptowanych wydatków
na podstawie przedstawionych rachunków, a ich realizacja następuje w postaci przelewu na konto bankowe
wnioskodawcy.
3) stypendium szkolne przewidziane w § 5 ust. 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem
zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły.
4) przekazywanie stypendium przewidzianej w § 5
ust. 4 odbywa się w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy lub w wyjątkowych sytuacjach jest wypłacane w kasie.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności
od zdarzenia losowego.
§ 11. Zasiłek szkolny.
1) Do otrzymania zasiłku szkolnego są uprawnione osoby wymienione w § 4 znajdujące się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
2) 2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie
zasiłku szkolnego są w szczególności:
-- pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
-- kradzież , której skutkiem było pozbawienie ucznia
mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
-- inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową
niemożliwość lub znacznie ograniczyło możli-
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wość prawidłowego realizowania przez ucznia
procesu edukacyjnego.
3) formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
4) wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych tj. 5 x 91,00 zł - czyli
455,00 zł.
5) do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio §9 i §10 niniejszego regulaminu.
6) zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.
7) o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe i przejściowe.
§ 12. Terminy składania wniosków.
1) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa
się do dnia 15 września danego roku szkolnego.
2) słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - do dnia 15 października danego
roku szkolnego.
3) w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego może być złożony po upływie
terminów, o których mowa w ust, 1-2.
4) stypendium szkolne dla uczniów szkół jest przyznawane na okres od września do czerwca w danym roku
szkolnym i od października do czerwca dla słuchaczy
kolegiów.
5) wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłku szkolnego składa się w ciągu całego roku szkolnego
z zastrzeżeniem § 11, ust. 7.
§ 13. Obowiązki i zobowiązani w postępowaniu
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
1) wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2) wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o zmianach,
które zachodzą:
-- w składzie członków rodziny,
-- w dochodach rodziny,
-- w toku nauki ucznia tzn. jeżeli uczeń przerwał naukę
w szkole lub został skreślony z listy uczniów,
a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium szkolnego.
a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium szkolnego.
3) o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa wyżej, wnioskodawca informuje niezwłocznie Kierownika Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Słomnikach.
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4) stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
5) w przypadku wypłacenia stypendium po terminie
wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. l i 2,
wnioskodawca
zobowiązany
jest
do
zwrotuotrzymanych po tym terminie rat stypendium,
a w przypadku wypłacenia stypendium jednorazowo proporcjonalnej jego części na podstawie decyzji administracyjnej.
6) od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.
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§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2575 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity:
Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne ( Dz.U. z 2005 r. nr 105,
poz. 881).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

4059

4060
4060

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2010
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku 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
2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm./ oraz art. 40
ust. 2 pkt 1, art. 41, ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
RADA GMINY SZCZUROWA uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/271/2010
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 20 września 2010 r.
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Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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UCHWAŁA NR XXXVIII/274/2010
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 574 000,00 zł, w tym:
1) dochody majątkowe: 574 000,00 zł;
-- jak w Załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 1 107 760,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 388 560,00 zł;
2) dochody majątkowe: 719 200,00 zł;
-- jak w Załączniku Nr 1.
3. Zmniejsza sie wydatki budzetu na rok 2010
o kwotę 1 479 834,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
3 834,00 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 3 834,00 zł, z czego:
-- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę
3 834,00 zł, jak w Załączniku Nr 2.1.
2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę
1 476 000,00 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 476 000,00 zł;
-- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2. do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 1 106 594,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków bieżącących o kwotę
45 885,00 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 45 885,00 zł, z czego:
-- zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę
45 885,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do
niniejszej uchwały.
2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
1 060 709,00 zł, w tym
a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
1 060 709,00 zł, w tym
-- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2. do niniejszej uchwały.
5.
1) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 882 000,00 zł,
w tym:
a) zmniejsza się kredyty bankowe o kwotę 882 000,00
zł.
2) Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 25 000,00 zł.
§ 2. W związku ze zmianami w przychodach
w § 1 ust. 5 pkt 1 niniejszej uchwały dokonuje się
zmniejszenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 roku określonych w § 2 Uchwały
Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia
28 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 w ten sposób,
że kwotę 3 774 734,92 zł zastępuje się kwotą
2 892 734,92 zł.
§ 3. Stan budżetu gminy na rok 2010 po zmianach
wynosi:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 540

Planowane dochody
Planowane przychody
Ogółem

– 34027 –

35 268 495,75 zł
4 190 288,30 zł
39 458 784,05 zł
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Planowane wydatki
Planowane rozchody
Ogółem

38 782 798,05 zł
675 986,00 zł
39 458 784,05 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu
Gminy Szczurowa na 2010 rok do Uchwały
Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia
28 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 otrzymuje brzmienie
jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 - Prognoza długu publicznego
Gminy Szczurowa w latach 2009-2017 do Uchwały
Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28
lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Szczurowa na rok 2010 - otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 - Limit wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne na lata 2010-2012 do Uchwały
Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia
28 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 - otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/274/2010
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 20 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 540

– 34029 –

Poz. 4061
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/274/2010
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 20 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XXXVIII/274/2010
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 20 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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Załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr XXXVIII/274/2010
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 20 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/274/2010
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 20 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/274/2010
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 20 września 2010 r.
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Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/274/2010
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 20 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
4061
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UCHWAŁA NR XXXVI/308/2010
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programów
współpracy Gminy Wadowice z tymi organizacjami i podmiotami.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i art. 5
a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

tami, na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do
niniejszej Uchwały.

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
programów współpracy z tymi organizacjami i podmio-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/308/2010
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 8 września 2010 r.

Zasady przeprowadzania konsultacji programów współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )
2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy,
3) programie - rozumie się przez to roczny program
współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy,
4) stronie internetowej - rozumie się przez to stronę
www.wadowice.pl ,
5) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Wadowic,
6) Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską
w Wadowicach.
Rozdział 2
Procedura konsultacji
§ 2.
1) Burmistrz do 15 września ogłasza pierwszy etap konsultacji społecznych, które polegają na zamieszczeniu
projektu programu współpracy na stronie internetowej.

2) Organizacje mogą zgłaszać uwagi do projektu poprzez specjalnie przygotowany formularz udostępniony na stronie internetowej.
3) Projekt programu i formularz przygotowuje Burmistrz.
4) Wypełniony formularz przesyła się do Burmistrza do
dnia zakończenia pierwszego etapu konsultacji listownie lub pocztą elektroniczną.
5) Pierwszy etap konsultacji trwa do 30 września.
6) Burmistrz może uwzględnić przesłane uwagi w projekcie programu.
§ 3.
1) Do 15 października Burmistrz ogłasza drugi etap konsultacji polegający na:
a) zamieszczeniu projektu programu wraz z uwzględnionymi uwagami na stronie internetowej;
b) zorganizowaniu spotkania z wszystkimi organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Wadowice
w celu ostatecznego przedstawienia projektu programu.
2) Podczas spotkania każdy może zgłosić uwagi do projektu programu. O zasadności przyjęcia uwagi ostatecznie decyduje Burmistrz.
3) Ostateczny projekt programu Burmistrz przedstawia
Radzie do 30 października.
4) Rada, zgodnie z ustawą, uchwala program do
30 listopada.
§ 4. W przypadku kiedy organizacje nie zgłoszą
uwag do projektu programu w pierwszym i drugim
etapie konsultacji zastosowanie ma § 3 ust. 3 i 4.
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Rozdział 3
Zmiana programu
§ 5.
1) Zmiany programu można dokonać w trakcie jego
obowiązywania na uzasadniony wniosek organizacji.
2) W przypadku decyzji Burmistrza o wprowadzeniu
zmian do programu Burmistrz w ciągu 14 dni za-
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mieszcza na stronie internetowej propozycje poprawek do programu.
3) Organizacje w ciągu 14 dni wyrażają opinię co do
wprowadzenia poprawek do programu.
4) Ostateczne propozycje zmiany programu Burmistrz
przedkłada Radzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR LX/963/2010
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.
zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LX/963/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 września 2010 r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie oraz z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania przeprowadza się konsultacje projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Miasto Zakopane,
2) Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską
w Zakopanem,
3) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta
w Zakopanem,
4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta
Zakopane,
5) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)
6) Organizacji pozarządowej - rozumie się przez to niebędące
jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu
osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organiza-

cyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje,
z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy.
7) Podmiocie - rozumie się przez to:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zmianami), które nie
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w sprawach
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji poza-
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rządowych i podmiotów. W konsultacjach mogą brać
udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność na terenie Gminy, mające wpisaną
w działalności statutowej dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust.1, o poddanej
konsultacji sprawie.
Rozdział 2
Zasady przeprowadzania konsultacji
§ 4. 1. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych
dalej "konsultacjami", podejmuje Burmistrz w formie
Zarządzenia.
2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem
projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem
poszczególnych etapów procesu konsultacji wykonuje
pracownik właściwego merytorycznie wydziału Urzędu.
3. Do czasu powołania Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego konsultacje przeprowadza się
z Organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich
wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
§ 6. 1. Informację o podejmowanych konsultacjach
zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu. Informacja powinna określać:
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§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne;
2) spotkania;
3) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii;
4) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej
5) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;
6) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji
podejmuje Burmistrz.
3. Uczestnicy konsultacji, składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu, lub drogą pocztową.
4. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Rozdział 3

§ 8. 1. Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie wydział urzędu sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez
Burmistrza.
2. Burmistrz w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu
i wyników konsultacji oraz przedkłada je Radzie Miasta
i do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

1) przedmiot konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) formy konsultacji;
4) adres strony internetowej, na której zamieszczono
projekt dokumentu;
5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.

2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza
innych sposobów informowania o konsultacjach.

§ 9. Do konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie powołana, przepisy
niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Rozdział 4
Konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego

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