DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 550

Kraków, dnia 22 października 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:
4145

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,
sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym
obszarze

34534

UCHWAŁA RADY POWIATU:
4146

–

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg powiatowych projektowaną "Obwodnicę zachodnią Nowego
Sącza"

34535

UCHWAŁY RAD GMIN:
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–
–
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–
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–

–
–
–
–

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca regulamin
utrzymania czystości i porządku w Gminie Biecz.

34535

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

34536

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji

34538

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych

34539

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

34542

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobowa i jej
jednostkom podległym.

34542

Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

34544

Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie poboru żwiru z rzeki
Ropy w miejscowości Szymbark w ramach powszechnego korzystania z wód

34545

Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

34545

Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grybów

34547

Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Domu
Pomocy Społecznej

34548
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Poz. 4145

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Miasta
Grybowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

34550

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc
publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

34551

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Grybowa

34556

Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Grybowie.

34558

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia realizowane w Punkcie Przedszkolnym w Królowej Górnej.

34560

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamionka Wielka.

34560

Rady Gminy Korzenna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania

34561

Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie utworzenia
obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach do Rady
Miasta Krakowa i w wyborach Prezydenta Miasta Krakowa w 2010 roku.

34562

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju w strukturach Urzędu Miejskiego
w Krynicy-Zdroju

34564

Rady Gminy Łabowa z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

34564

Rady Gminy Łącko z dnia 30 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, projektów współpracy Gminy Łącko z tymi organizacjami
i podmiotami.

34565

Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 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.

34566

Rady Gminy w Łącku z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
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Rady Gminy Łącko z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany treści uchwały
Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz
utraty mocy Uchwały Nr 4/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

34567

Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przekazania do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej zadania polegającego
na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa i upoważnia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do prowadzenia indywidualnych
spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

34568

Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów sportowych
znajdujących się przy Szkole Podstawowej we Frycowej i przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

34568

Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych

34570

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 167/XXIX/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2005 roku

34570

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

34570

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie.

34571

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku
w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

34573

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka
Wielka.

34573

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka
realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

34573

Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu 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.

34574

Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie i jej jednostkom organizacyjnym

34575

Rady Gminy Rytro z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze.

34576
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Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie
projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

34577

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

34579

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz

34579

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

34580

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
4188

–

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 października 2010 r. w sprawie
zmian w składzie Rady Miejskiej w Chełmku

34580
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ROZPORZĄDZENIE NR NR 13/10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342, z późn. zm.) zarządza się, co następuje
§ 1. W rozporządzeniu Nr 11/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia
obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów
obowiązujących na tym obszarze, wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany
dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
1) od strony wschodniej: od miejscowości Wawrzka (gmina Grybów, powiat nowosądecki), drogą
biegnącą w kierunku północno-wschodnim
przez miejscowość Ropa (gmina Ropa, powiat
gorlicki), Szymbark (gmina Gorlice), Ropica Polska (gmina Gorlice) do miasta Gorlice ulicami:
Tadeusza Kościuszki, Legionów, Nadbrzeżna,
Blich, Stroma, Krzywa, Krakowska, Stróżowska,
Stawiska, Biecka, Skrzyńskich w kierunku miejscowości Zagórzany (gmina Gorlice),
2) od strony północnej: drogą biegnącą od miejscowości Zagórzany (gmina Gorlice) w kierunku
północno-zachodnim przez miejscowość Turza
(gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski), dalej na zachód przez miejscowość Staszkówka (gmina Moszczenica) do miejscowości
Zborowice (gmina Ciężkowice), Bruśnik (gmina
Ciężkowice), Falkowa (gmina Ciężkowice) do
4145

miejscowości Bukowiec (gmina Korzenna, powiat nowosądecki), z Bukowca do Jasiennej
(gmina Korzenna),
2. § 4. punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Burmistrz Miasta Gorlice,
b) Wójta Gminy Gorlice,
c) Burmistrz Miasta i Gminy Ciężkowice,
d) Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
e) Wójta Gminy Moszczenica,
f) Wójta Gminy Korzenna,
g) Burmistrza Miasta Bobowa,
h) Burmistrz Miasta Grybów,
i) Wójta Gminy Kamionka Wielka,
j) Wójta Gminy Ropa,
k) Wójta Gminy Chełmiec,
l) Wójta Gminy Łabowa,
m) Burmistrz Miasta Krynica Zdrój.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących
w skład obszaru zagrożonego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski: Stanisław Kracik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 550
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UCHWALA NR 419/XLI/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych projektowaną "Obwodnicę zachodnią Nowego Sącza"
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 6a
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami), paragrafu 2 ust. 2 uchwały nr 20/V/99 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
w związku z uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 619/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii
dróg powiatowych oraz po zasięgnięciu opinii Wójta
Gminy Podegrodzie, Wójta Gminy Chełmiec, Prezydenta
Miasta Nowego Sącza, Zarządu Powiatu Limanowskiego, Gorlickiego, Nowotarskiego, Tarnowskiego i Brzeskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych projektowaną "Obwodnicę zachodnią Nowego Sącza", stanowiącą połączenie drogi wojewódzkiej Nr 969 Nowy
Targ - Stary Sącz - Brzezna (1544K) oraz drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości
Brzezna, z drogą krajową Nr 28 Zator - Nowy Sącz Przemyśl w miejscowości Biczyce.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Stanisław Wanatowicz
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UCHWAŁA NR XLII/488/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Biecz.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z poźn.
zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gorlicach - Rada Miejska
w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/265/2006 Rady Miejskiej
w Bieczu z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie
Biecz § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się średnią ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzanych w okresie miesiąca:
1. Na jedną osobę w gospodarstwie domowym
80 litrów.
2. U przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą
w zakresie
lokali
gastronomicznych
- 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne oraz jednego
zatrudnionego.
3. W lokalach handlowych branży:
– spożywczej – 25 litrów za 1 m2 powierzchni użytkowej,
– spożywczo–przemysłowej – 20 litrów za 1 m2 powierzchni użytkowej,
4147

– przemysłowej – 8 litrów za 1m2 powierzchni użytkowej,
– obuwniczej – 5 litrów za 1m2 powierzchni użytkowej,
– tekstylnej – 5 litrów za 1m2 powierzchni użytkowej,
– meblowej – 2 litrów za 1m2 powierzchni użytkowej,
– w kwiaciarniach – 10 litrów za 1m2 powierzchni użytkowej,
4. W lokalach usługowych:
– szewskich – 15 litrów za 1m2 powierzchni użytkowej,
– krawieckich – 15 litrów za 1m2 powierzchni użytkowej,
– fryzjerskich – 10 litrów za 1m2 powierzchni użytkowej,
– kosmetycznych - 5 litrów za 1 m2 powierzchni użytkowej,
– zakłady pracy, banki, apteki itp. - 50 litrów na przedsiębiorcę i każdą osobę zatrudnioną. "
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Biecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
inż Jan Roman
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UCHWALA NR XLVIII/304/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.
Dz. U. 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art. 10 i 12
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:

§ 4. Organizatorem Centrum jest Rada Miejska
w Bobowej. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje
Burmistrz Bobowej.

§ 1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr VI/31/07 Rady Gminy Bobowa z dnia 26.03.2007 r. w sprawie nadania Statutu
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa (Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 435 poz. 2870)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
Załącznik
do uchwały nr XLVIII/304/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 września 2010 r.

STATUT Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
zwane dalej Centrum zostało utworzone na mocy
Uchwały Nr XXIX/158/97 z dnia 27 czerwca 1997 r. Rady
Gminy w Bobowej i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami).
4. Postanowień niniejszego Statutu.
§ 2. Centrum obejmuje swą działalnością teren
gminy Bobowa.
§ 3. Siedziba Centrum znajduje się w Bobowej.

§ 5. 1. Centrum jest instytucją kultury wpisaną do
Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod poz. nr 1/98
i posiada osobowość prawną.
2. W skład Centrum wchodzi Biblioteka Publiczna
w Bobowej zwana dalej „Biblioteką”.

§ 6. Centrum realizuje zadania w dziedzinie:
1. Tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą
i sztuką,
2. Tworzenia warunków dla rozwoju folkloru,
a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
3. Rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
4. Promowania osiągnięć gospodarczych, społecznych, oświatowych, kulturalnych i turystycznych
gminy w środkach masowego przekazu.
5. Upowszechniania czytelnictwa - w ramach działalności Biblioteki w Bobowej oraz jej filii w Siedliskach
i Wilczyskach.
§ 7. 1. Szczegółowe zadania w zakresie działalności
Centrum to:
1) Prowadzenie wielokierunkowej działalności zgodnej
z założeniami polityki kulturalnej państwa i samorządu
terytorialnego
2) Realizowanie działań w dziedzinie wychowania, rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, nauki, wiedzy
i czytelnictwa,
3) Rozbudzenia zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.
4) Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
5) Kultywowanie tradycji ludowej
6) Realizowanie podstawowych zadań poprzez organizowanie:
a) zespołowego uczestnictwa w kulturze,
b) różnorodnych form edukacji kulturowej (ogniska
artystyczne, koła zainteresowań)
c) imprez kulturalnych,
7) Realizowanie dodatkowych zadań, a w szczególności:
a) organizowanie spektakli, koncertów, występów itp.
b) prowadzenie nauki języków obcych,
c) organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych,
d) prowadzenie działalności handlowej oraz różnych
form działalności gospodarczej
e) prowadzenie działalności wydawniczej promującej
gminę (czasopisma lokalne, foldery gminy, pocztówki, itp.),
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f) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych,
fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych usług z zakresu kultury,
8) Współpracowanie z innymi instytucjami kultury
i placówkami oświatowymi, dbanie o dobre i regularne kontakty z prasą, radiem, telewizją i internetem,
9) Opracowywanie artykułów, ulotek i kolumn reklamujących osiągnięcia gminy we wszystkich dziedzinach
życia
10) Prowadzenia punktu informacji turystycznej i sprzedaży produktów miejscowego rękodzieła
2. Biblioteka Publiczna prowadzi działalność poprzez:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczalni
międzybibliotecznej,
3) organizowanie czytelnictwa zbiorowego ze szczególnym
uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą,
4) organizowanie spotkań autorskich i innych form
upowszechniania książki i czytelnictwa, prowadzenie
filii bibliotecznych, punktów bibliotecznych oraz innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych.
Rozdział 3
Organy Centrum i ich organizacja
§ 8. Centrum swą statutową działalność prowadzi
w placówkach kulturalnych na terenie gminy tj. w domach kultury i Bibliotece.

do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach
kultury, dla których organizatorem jest organizacja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U.
Nr 26 poz.234 z późn. zm.)
2. Bibliotekarze powinni posiadać odpowiednie do
zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających
do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41,
poz. 419).
3. Wynagrodzenie pracowników Centrum i Biblioteki
ustala się na podstawie Regulaminu Wynagradzania Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
§ 13. 1. Organizację wewnętrzną Centrum określa
Regulamin Organizacyjny Centrum.
2. Zadania, organizację, szczegółowy zakres działania oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki
wchodzącej w skład Centrum określa Regulamin Biblioteki.
3. Regulamin Centrum nadaje Dyrektor Centrum
po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających
w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.
4. Regulamin Biblioteki nadaje Dyrektor Centrum.
5. Na wniosek Dyrektora Rada Miejska może tworzyć filie Centrum i filie Biblioteki.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który kieruje
jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Bobowej.
3. Dyrektor jest materialnie odpowiedzialny za
majątek Centrum.
§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) Kierowanie pracą Centrum.
2) Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Centrum.
3) Przedstawianie do zatwierdzenia Burmistrzowi Bobowej rocznych preliminarzy budżetowych.
4) Decydowanie o celowości wydatków i zarządzanie
wypłat w ramach zatwierdzonego budżetu.
5) Zatrudnienie, awansowanie i zwalnianie pracowników Centrum.
6) Przedstawianie Radzie Miejskiej sprawozdań i informacji o realizacji planów pracy i środków budżetowych przeznaczonych na kulturę i sztukę.
§ 11. W Centrum zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i technicznej.
W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści różnych dziedzin związanych z działalnością Centrum.
§ 12. 1. Dyrektor i pracownicy Centrum powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających

Poz. 4148

§ 14. Działalność Centrum jest finansowana z budżetu Gminy Bobowa, wypracowanych dochodów własnych, ze środków pochodzących od sponsorów oraz
innych udokumentowanych źródeł.
§ 15. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w art. 27-29 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Centrum.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Centrum
i Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Statut Centrum nadaje Rada Miejska w Bobowej.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane
w trybie ustalonym dla jego nadawania.
§ 18. Centrum używa pieczęci z nazwą: Centrum
Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Grunwaldzka 18,
38-350 Bobowa
Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
4148
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UCHWALA NR XLVIII/306/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
Załącznik
do uchwały nr XLVIII/306/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 września 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 1. Ilekroć w dalszej treści uchwały jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć 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 pozarządowych - należy przez to
rozumieć:
a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy;
3) innych podmiotach - należy przez to rozumieć
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
4) adzie - należy przez to rozumieć radę działalności
pożytku publicznego, o której mowa w art. 41e
ustawy.
§ 2. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Bobowa lub radą działalności
pożytku publicznego w przypadku jej powołania.
§ 4. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
§ 5. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawnego pod obrady Rady
Miejskiej w Bobowej.
§ 6. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje każdorazowo Burmistrz Bobowej,
określając w szczególności:
1) przedmiot konsultacji;
2) formę konsultacji;
3) termin przeprowadzenia konsultacji;
4) podmioty biorące udział w konsultacjach.
§ 7. 1. Informacja w sprawie przeprowadzenia
konsultacji wraz z projektem aktu prawnego podlegającego konsultacji jest zamieszczana:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na stronie internetowej Gminy Bobowa oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bobowej.
2. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem aktu prawnego podlegającego konsultacji może być przekazywana dodatkowo
w inny sposób.
§ 8. Organizacje pozarządowe i inne podmioty
mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanych projektów aktów prawnych w następujących formach:
1) ustnie - podczas spotkań organizowanych przez
Burmistrza Bobowej z przedstawicielami organizacji
pozarządowych i innych podmiotów;
2) pisemnie - w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin na wyrażenie
pisemnej opinii ustala sie na 14 dni od dnia przeprowadzonych konsultacji.
§ 9. 1. W przypadku powołania rady działalności
pożytku publicznego konsultacje przeprowadza się
wyłącznie z radą.
2. Burmistrz Bobowej przedkłada radzie projekt
aktu prawnego będącego przedmiotem konsultacji.
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§ 10. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i innych
podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały
przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.
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§ 12. 1. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Bobowej sporządza sprawozdanie.
2. Burmistrz Bobowej przedkłada sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji Radzie Miejskiej
w Bobowej wraz z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem konsultacji.

§ 11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Bobowa.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
4149
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UCHWALA NR XLVIII/307/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Gorlickiego, Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych Gminy
Bobowa drogę Sędziszowa - Kosiny przebiegającą po
działkach nr 507/4, 507/6, 511/4, 511/6, 514/4, 516/2,
518/5, 518/7, 521/6, 521/8, 525/7, 525/9 w miejscowości
Sędziszowa w km 0+000 - 0+427.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczony na mapie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/307/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 września 2010 r.

Uchwała Nr 488/224/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego

Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/307/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 września 2010 r.

Mapa podziału nieruchomości drogi Siedliska - Kosiny

ący Rady: Stanisław Siedlarz
Przewodniczący
4150
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UCHWALA NR XLVIII/311/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.
Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze. zm.)
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bobowej do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, określonych ustawą z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze. zm.) .
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bobowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz
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UCHWALA NR XLVIII/321/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobowa i jej jednostkom podległym.
Na podstawie art.59 ust.1 , 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz.1240z poźn. zmian.) i art. 18 ust.2 pkt. 15
i art.40 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z poźn.
zmian.), po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - Rada Miejska w Bobowej
uchwala co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb
i sposób umarzania, odraczania terminów spłaty oraz
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Bobowa lub jej jednostkom podległym, określa organ
do tego uprawniony oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2. .Postanowień uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów
wpłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 2. 1. .Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności - oznacza to należność pieniężną przypadającą Gminie Bobowa lub jednostką podległym od
dłużnika wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami
dochodzenia tych należności;
2) uldze – należy przez to rozumieć: umorzenie w całości
lub w części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności mających charakter cywilno
prawny przypadających Gminie Bobowa lub jej jednostkom podległym ;
3) dłużnik – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną
a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą oso-

bowości prawnej, od których przypadają, Gminie Bobowa lub jednostką podległym, wymagalne należności mające charakter cywilnoprawny,
Rozdział 2
Organ uprawniony do udzielenia ulg w spłacie
należności pieniężnych.
§ 3. Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych uprawniony jest Burmistrz Bobowej.
Rozdział 3
Zasady, tryb i sposób udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych.
§ 4. 1. Należność pieniężna może być umarzana
z urzędu w całości lub w części, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1) dłużnik- osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6.000 zł.
2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przychodzi
z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
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2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności o których mowa
w ust 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika (trudna
sytuacja materialna, długotrwała choroba, klęska żywiołowa) lub interesem publicznym, można:
1) umorzyć w całości lub w części należności
2) odroczyć termin spłaty całości lub części należności,
3) całość lub część należności rozłożyć na raty, biorąc
pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika i uzasadniony interes Gminy Bobowa.
4. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie
zachodzą co do wszystkich dłużników.
5. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością
odsetek i kosztów jej dochodzenia, chyba że organ
upoważniony do umorzenia postąpi inaczej.
6. Umorzenie części należności może nastąpić pod
warunkiem uiszczenia w zakreślonym przez wierzyciela
terminie, należności pozostałych. W razie nie wpłacenia
w zakreślonym terminie należności pozostałych, umorzenie może być cofnięte w całości. Przez spełnienie
terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności pieniężnej na właściwe konto bankowe jednostki.
7. Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej
ugody lub jednostronnego oświadczenia woli zgodnie
z właściwymi przepisami prawa cywilnego.
8. Burmistrz Bobowej może wyrazić zgodę na nie
dochodzenie należności budżetu Gminy z tytułu umowy
cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie
przekracza 70 zł
§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi
ważny interes dłużnika lub interes publiczny organ
uprawniony do udzielenia ulgi, działając na wniosek
dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części
należności albo rozłożyć płatność całości lub części
należności na raty, biorąc pod uwagę jego możliwości
płatnicze oraz interes Gminy Bobowa.
2. Od należności, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
okres od obowiązywania ugody do upływu terminu
zapłaty określonego w ugodzie.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w pełnej wysokości rat
na jakie została rozłożona należność lub nie dotrzyma
terminu płatności odroczonej należności i ustalonego
w umowie, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności do dnia
wpłaty.
4. Udzielenie ulgi w spłacie należności, za którą
odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi
zachodzi co do wszystkich zobowiązanych.
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§ 6. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Bobowa lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik
składa organowi, o którym mowa w § 3 w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika
będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną.
3) załączone dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy
3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie
których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa
dłużnika do ich uzupełnienia.
4. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 7. 1. W przypadku udzielania, ulg o których mowa
w § 4 ust.1 pkt 5, § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 1 będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników – przedsiębiorców, pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 stycznia 2006r.
w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dni 28.12.2006).Przez
przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorstwo
w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz.
UE L 214 z 09.08.2008,s.3)
2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc ,o której
mowa w ust.1 jeśli wartość tej pomocy brutto łącznie
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez
tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tyś.
euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego -100 tyś. euro.
3. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy na
podstawie uchwały, jeśli otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego
projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy
spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.
4. Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorcę
pomocy de minimis na podstawie uchwały jest złożenie
wraz z wnioskiem o udzielnie ulgi dodatkowych danych
i oświadczeń wyznaczonych w art. 37 ust. 1 ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2007 Nr 59, poz. 404 z późn. zm) oraz
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 37 ust.6 tej ustawy).
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVIII/256/06 Rady
Gminy Bobowa z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielaniu ulg
w spłacaniu tych należności .

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Siedlarz

4152
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UCHWALA NR XXXVIII/326/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego 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 późn.zm.),
Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub gminną radą
działalności pożytku publicznego, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Gorlice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Załącznik
do uchwały nr XXXVIII/326/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 września 2010 r.

Regulamin konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie lub radą działalności
pożytku publicznego, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
§ 1. Celem konsultacji jest wzajemne uzyskiwanie informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego oraz stworzenie płaszczyzny dialogu w obszarze zadań ważnych
dla gminy oraz organizacji pozarządowych i innych
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.
§ 2.
Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy
Gorlice lub w przypadku jej powołania, z gminną radą
działalności pożytku publicznego, zwaną dalej gminną radą
§ 4.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
mogą być prowadzone w formie:
1) otwartego spotkania z osobami reprezentującymi
poszczególne organizacje pozarządowe, na którym
przedstawiany jest projekt aktu prawa,
2) umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Gorlice, projektu aktu prawa do wglądu,
z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą
pisemną lub elektroniczną, sygnowanych przez
osoby reprezentujące poszczególne organizacje pozarządowe.
§ 5.
Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje każdorazowo Wójt Gminy Gorlice,
określając w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) termin przeprowadzenia konsultacji.
§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
§ 7. 1. W przypadku powołania gminnej rady
Wójt Gminy Gorlice przedkłada gminnej radzie pro-
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jekt aktu prawnego, będącego przedmiotem konsultacji.
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§ 8. Z przebiegu konsultacji Wójt Gminy Gorlice
sporządza informację, którą przedkłada Radzie Gminy
Gorlice wraz z projektem aktu prawnego, będącego
przedmiotem konsultacji.

2. Gminna rada przedkłada pisemną opinię
w terminie 14 od dnia doręczenia projektu aktu prawnego.

§ 9. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy Gorlice.

3. Nie przedstawienie opinii w terminie wskazanym w ust.2 oznaczać będzie rezygnację z prawa do
jej wyrażenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWALA NR XXXVIII/344/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie poboru żwiru z rzeki Ropy w miejscowości Szymbark w ramach powszechnego korzystania z wód
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust.4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Rada Gminy Gorlice
uchwala, co następuje:

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

§ 1. Wyznacza miejsce na rzece Ropie, brzeg prawy
w km 43+900 – 44+000 w miejscowości Szymbark na
obszarze Gminy Gorlice do wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz

4154

4155
4155

UCHWAŁA NR XXXVII/336/2010
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.T. 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
(J.T. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 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 Grybów uchwala,
co następuje:

Załącznik
do uchwały nr XXXVII/336/2010
Rady Gminy Grybów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W GRYBOWIE

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Grybów
Nr XXI/143/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grybowie.

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grybowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką
organizacyjną Gminy Grybów, wykonującą zadania
w zakresie pomocy społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.

2. Siedzibą Ośrodka i terenem działania jest
Gmina Grybów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów regulujących działalność w zakresie pomocy społecznej,
a w szczególności na podstawie:

Przewodniczący Rady Gminy:
Antoni Poręba

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm),
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2) Uchwały Nr IV/21/91 Rady Gminy w Grybowie
z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie powołania
Ośrodka Pomocy Społecznej,
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm),
4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.),
6) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734
z późn. zm.),
7) innych przepisów dotyczących pomocy społecznej
i jednostek budżetowych,
§ 3. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy.
Rozdział 2
ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
§ 4. 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie oraz zaspokojenie 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.
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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,
§ 6. 1. 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) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
4) pomoc cudzoziemcom,
5) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
6) realizację zadań wynikających z programów rządowych.

2. Działania Ośrodka winny w miarę możliwości
zmierzać do życiowego usamodzielniania się osób
i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem, jak
również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej.

§ 7. Ośrodek przy realizacji zadań statutowych
współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi
gminy, ośrodkami pomocy społecznej, administracją
rządową i samorządową, sądami i innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

3. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy
(finansowane z budżetu gminy) w zakresie pomocy
społecznej, w realizacji których kieruje się ustaleniami
Wójta.

1) dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
2) kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,

4. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie
(finansowane z budżetu państwa), w realizacji których
kieruje się ustaleniami Wojewody.
5. Ośrodek wykonuje zadania przekazane
w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.
§ 5. 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) sprawowanie pogrzebu w przypadkach przewidzianych ustawą,
10) pracę socjalną,

§ 8. 1. Ośrodek ma w szczególności prawo:

2. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz
obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
§ 9. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 10. Informacje uzyskane przez Ośrodek
w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi podlegają ochronie prawnej.
Rozdział 3
ORGANIZACJA OŚRODKA
§ 11. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest
odpowiedzialny za jego właściwe funkcjonowanie.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
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.
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5. Kierownik jest pracodawcą dla pracowników
Ośrodka w rozumieniu przepisów prawa pracy.
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§ 14. 1. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz
sporządza
sprawozdania
finansowe
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka,
podział oraz zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny.

2. Obsługę kasową wykonuje Urząd Gminy na
podstawie zawartego porozumienia.
§ 15. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne
w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności
statutowej.

Rozdział 4
GOSPODARSKA FINANSOWA
§ 12. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową
i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka
jest roczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki.

§ 16. 1. Zmiana Statutu Ośrodka następuje
w drodze stosownej uchwały Rady Gminy.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Poręba
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UCHWAŁA NR XXXVII/337/2010
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grybów
Na podstawie art. 5a, ust 2 ustawy z dni 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje
§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Grybów w przypadkach przewidzianych w ustawach lub innych uznanych
za istotne dla gminy.
2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania
opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.
3. Organy Gminy nie są związane wynikiem konsultacji, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej,
jednak w miarę możliwości powinny brać je pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji.
§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
mieszkańcy Gminy Grybów posiadający czynne prawo
wyborcze.
§ 3. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
1) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej
przedmiotem konsultacji,
2) udzielenia odpowiedzi na postawione pytania,
3) wyboru jednego z zaproponowanych rozwiązań,
4) badania opinii mieszkańców za pośrednictwem sołtysów,
5) zebrań z mieszkańcami gminy,
6) spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup społecznych lub zawodowych zainteresowanych danym zakresem zagadnień,

7) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej
Gminy.
§ 4. W konsultacjach w zależności od ich przedmiotu mogą uczestniczyć:
1) uprawnieni mieszkańcy całej gminy, jeżeli sprawa
dotyczy obszaru całej gminy
2) mieszkańcy określonej części gminy, jeżeli sprawa
dotyczy tej części gminy
3) określone grupy społeczno-zawodowe mieszkańców
4) organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
5) inne podmioty i grupy mieszkańców .
§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy:
1) Rady Gminy
2) Wójta
3) grupy co najmniej 100 mieszkańców gminy
4) organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) przedmiot konsultacji
2) propozycję terminu konsultacji
3) propozycję formy konsultacji
4) uzasadnienie.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców gminy oprócz wymogów,
o których mowa w ustępie 2 powinien zawierać:
1) listę osób popierających wniosek z podaniem imienia,
nazwiska, adresu, nr PESEL oraz własnoręczne podpisy
2) Wskazanie reprezentanta wnioskodawców.
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4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest
rozpatrywany przez Wójta Gminy nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia jego złożenia.
§ 6. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt .
2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno określać:
1) sprawę poddaną konsultacji
2) termin przeprowadzenia konsultacji
3) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem
konsultacji
4) formę konsultacji
5) zasięg terytorialny lub grupę docelową.
3. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz
tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami
co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem
konsultacji.
§ 7. 1. Niezależnie od ogłoszenia zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej gminy
publikuje się informację o rozpoczęciu konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza
innych sposobów informowania o konsultacji.
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§ 8. 1. Informacje o wynikach konsultacji podaje się
do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
na stronie internetowej gminy nie później niż w ciągu 30
dni od zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag.
§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.
§ 10. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji
pokrywane są z budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXVI/259/2006 Rady
Gminy Grybów z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grybów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Antoni Poręba
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UCHWAŁA NR XXXVII/343/2010
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. h Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.T.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17
ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (J.T. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.) oraz art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 1240 z późn. zm.)
§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie "
Dom Pomocy Społecznej" w Białej Niżnej.
§ 2. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Antoni Poręba

Załącznik
do uchwały nr XXXVII/343/2010
Rady Gminy Grybów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ
NIŻNEJ
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej
zwany dalej "Domem" działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.),
2) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.)
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837),
5) Regulaminu organizacyjnego,
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6) Niniejszego statutu,
7) Innych ustaw i rozporządzeń nakładających na dom
obowiązek realizacji zadań w nich zawartych.

Rozdział 3
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy
Grybów nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 5. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor Domu.

2. Dom działa jako jednostka budżetowa
w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy Grybów.

3. Dom jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku
oraz osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu
ponadgminnym.
4. Siedzibą Domu jest sołectwo Gminy Grybów
- Biała Niżna.
5. Dom przyjmuje osoby skierowane na podstawie decyzji wydawanych przez kierowników miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej
właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.
6. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grybowie.
7. W pierwszej kolejności przyjmowani są
mieszkańcy z terenu Gminy Grybów.
8. Dom używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. nazwy: Dom Pomocy
Społecznej w Białej Niżnej.
§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje
Wójt Gminy Grybów.
2. Nadzór nad jakością działalności, jakością
świadczonych usług przez Dom zgodnie z obowiązującymi standardami sprawuje Wojewoda Małopolski.
Rozdział 2
CELE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
§ 4. 1. Celem działalności Domu jest zapewnienie
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym
nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki
w miejscu zamieszkania.
2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze
i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających oraz
umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących
z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Organizacja Domu, zakres i poziom usług
świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności
zasadę poszanowania wolności, intymności, godności i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu
oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków
mieszkańców Domu określa Regulamin mieszkańców
Domu opracowany przez Dyrektora Domu, a zatwierdzony przez Wójta Gminy Grybów.

3. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go
na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Grybów.
4. Dyrektor odpowiada za działalność Domu
i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.
5. Dyrektor Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu.
6. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.
7. W celu realizacji zadań statutowych Domu,
Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń,
regulaminów i instrukcji.
Rozdział 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU
§ 6. Zasady funkcjonowania domu, strukturę organizacyjną określa opracowany przez Dyrektora
"Regulamin organizacyjny" zatwierdzony przez Wójta
Gminy Grybów.
Rozdział 5
GOSPODARKA FINANSOWA DOMU
§ 7. 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi
gospodarkę finansową na zasadach określonych
przepisami prawa dla tych jednostek.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest
roczny plan finansowy dochodów i wydatków.
3. Plan finansowy Domu opracowuje jego Dyrektor, a zatwierdza Wójt Gminy, z zachowaniem
dotacji budżetu.
4. Dom realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu Gminy.
5. Dom pokrywa wydatki z budżetu Gminy Grybów, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu
Gminy.
6. Dom Pomocy Społecznej posiada odrębny
rachunek bankowy.
7. Środki na działalność prowadzoną przez
Dom, przekazywane są na rachunek Domu i mogą
być wykorzystane do wysokości planu finansowego.
8. Majątek Domu jest mieniem Gminy Grybów
i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
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Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie
mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Antoni Poręba
4157
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UCHWAŁA NR LI/273/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego Miasta Grybowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na postawie 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 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 póżn. zm.) Rada Miejska
w Grybowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego Miasta Grybowa
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Obrębski
Załącznik
do uchwały nr LI/273/2010
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego Miasta Grybowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:

a) pomocniczości,
b) partnerstwa,
c) suwerenności,
d) efektywności,
e) uczciwej konkurencji,
f) jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady
Rady Miejskiej w Grybowie.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie miasta Grybowa, zwane dalej „podmiotami”.
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 3
w sprawie poddanej konsultacji.
§ 2. Przedmiotem konsultacji są:1. projekty aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów, o których mowa w
§ 1 ust. 3,
2. projektu rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta Grybowa z organizacjami
pozarządowymi.
Rozdział 2
Szczegółowy tryb i formy przeprowadzania
konsultacji.
§ 4. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji
podejmuje Burmistrz Miasta Grybowa w drodze zarządzenia, które określa:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) zakres podmiotowy konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) wewnętrzną jednostkę organizacyjną w Urzędzie
Miejskim w Grybowie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
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2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podaje
się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grybowie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grybowie.
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7. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 , w terminie
nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą
spotkania, Burmistrz Miasta wysyła informację
o planowanym spotkaniu pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjętych
ustaleniach i opiniach. Do protokołu dołącza się listę
obecności uczestników spotkania.

3. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą
być przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z niżej
wymienionych form:
1) spotkania z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3,
2) pisemnego lub elektronicznego zapytania o uwagi
i opinie w oparciu o przesłany projekt aktu prawa
miejscowego i załączona do niego ankietę,
3) publikacji projektu aktu prawa miejscowego wraz
z ankietą w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 5. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za
ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich
podmiotów wymienionych w § 1 ust. 3.

4. O wyborze danej formy konsultacji decyduje
Burmistrz Miasta Grybowa.
5. Ankietę, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 zainteresowane podmioty przekazują drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego
w Grybowie do Biura Obsługi Klienta. Treść ankiety
ustala Burmistrz Miasta Grybowa w zarządzeniu,
o którym mowa w ust. 1.

2. Wyniki konsultacji publikowane są na stronie
internetowej
Urzędu
Miejskiego
w Grybowie
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grybowie.
3. Zbiorcza informacja dot. wyników konsultacji
zamieszczana jest w uzasadnieniu do projektu uchwały i wraz z projektem aktu prawa miejscowego przekazywana pod obrady Rady Miejskiej w Grybowie.

6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o sposobie konsultacji,
terminie i przedmiocie konsultacji oraz ich wynikach.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Obrębski
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UCHWAŁA NR LI/274/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.),
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:
I. Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Grybów lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazuje organy uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się
do należności przypadającym jednostkom sektora finansów publicznych, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne
przepisy.

3. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uldze - należy przez to rozumieć: umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Grybów lub jej jednostkom
podległym;
2) należności - oznacza to wymagalną należność pieniężną przypadającą Gminie Miejskiej Grybów lub jej
jednostkom podległym od dłużnika (należność główna) wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na
dzień udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych.
Jeżeli należność główna została spłacona i pozostały
do zapłacenia odsetki i koszty ich dochodzenia, należnością jest suma tych należności ubocznych. Kwoty
należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie sumuje się;
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3) dłużniku - oznacza to osoby fizyczne, osoby prawne
a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, od których przypadają Gminie Miejskiej Grybów lub jej jednostkom podległym, wymagalne należności mające charakter cywilnoprawny;
4) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
5) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć
działalność gospodarczą, do której zastosowanie mają
reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VI rozdziału I Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską.
II. Organy uprawnione do udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych.
§ 3. Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych uprawniony jest:1. Burmistrz Miasta Grybów jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty 1 000 zł.,
2. Burmistrz Miasta Grybów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Grybowie - gdy wartość należności przekracza kwotę 1 000 zł.
3. Burmistrz Miasta Grybów, po uzyskaniu zgody
Rady Miejskiej w Grybowie – jeżeli kwota należności
przekracza kwotę 2 000 zł.
4. Burmistrz Miasta Grybów może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Grybów do
umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu
płatności wierzytelności należnych tym jednostkom jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza kwoty,
o której mowa w ust. 1.
III. Zasady i sposób udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych.
§ 4. Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miejskiej Grybów i jej jednostek podległych, jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem
społecznym.
§ 5. 1. Należność pieniężna może zostać umorzona
w całości lub części, jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając
spadkobierców lub nie pozostawiając żadnego majątku pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na
podstawie odrębnych przepisów lub pozostawił wyłącznie przedmioty codziennego użytku domowego,
2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych wiarygodnych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku,
z którego można by dochodzić należności,
3) dłużnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie lub należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
4) dłużnik - jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, uległa likwidacji,
5) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom
dłużnika będącego osobą fizyczną, w szczególności
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jego egzystencji lub egzystencji osób pozostających
na jego utrzymaniu,
6) nie można ustalić miejsca pobytu lub siedziby
dłużnika,
7) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, lub
postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.
2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust 1
pkt. 3,5, może nastąpić na wniosek dłużnika, a we
wszystkich przypadkach określonych w ust. 1, również
z urzędu.
3. Należność może być umorzona w całości lub
w części pomimo braku okoliczności określonych
w ust. 1, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem należności przemawiają
szczególnie ważne interesy społeczne.
4. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą
umorzenie należności ubocznej. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku
do tej należności podlegają umorzeniu należności
uboczne.
5. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić w drodze umowy /decyzji/ termin
zapłaty pozostałej części należności lub termin rozłożenia należności na raty. Umorzenie części należności
może nastąpić dopiero po zapłaceniu, w terminie, przez
dłużnika należności określonej w umowie. Jeżeli dłużnik
nie dotrzyma terminu zapłaty, umowa w zakresie umorzonej należności rozwiązuje się a należność, która podlegała umorzeniu wraz z należnością pozostałą do zapłaty w całości staje się wymagalna wraz z odsetkami.
Powyższe zastrzeżenie organ umieszcza w pisemnym
oświadczeniu woli po rozpatrzeniu wniosku.
6. Należności mogą zostać umorzone w całości
z urzędu jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 100 zł.
§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, wyłącznie na pisemny
wniosek dłużnika, można odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozkładać całość lub
w części należność na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy
Miejskiej Grybów.
2. Termin odraczania zapłaty całości lub części należności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy licząc od
dnia złożenia wniosku.
3. Od należności, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
okres od obowiązywania umowy do upływu terminu
zapłaty określonego w umowie.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w pełnej wysokości rat
na jakie została rozłożona należność lub nie dotrzyma
terminu płatności odroczonej należności ustalonego
w umowie, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.
5. Udzielenie ulgi w spłacie należności, za którą
odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi
zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
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§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności
pieniężnej Gminy Miejskiej Grybów lub jej jednostek
podległych powinien zawierać co najmniej: wskazanie
osoby, od której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba lub miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej), dodatkowo wniosek powinien
zawierać treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy
uprawniającej do zastosowania ulgi, a także dowodów
uzasadniających to żądanie (w szczególności dokumentujących sytuację ekonomiczną wnioskodawcy lub okoliczności stanowiących podstawę zastosowania ulgi).
2. Osoby fizyczne zobowiązane są dołączyć do
wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, w szczególności zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieranych zasiłkach, zaświadczenie lub dokument potwierdzający wysokość renty lub emerytury
i inne. Dokumenty muszą obrazować wysokość dochodów netto za 3 miesiące /poprzedzające miesiąc, w którym złożony został wniosek o udzielenie ulgi/, potwierdzające wysokość dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego /osób pełnoletnich.
3. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne,
w szczególności w zakresie braku udokumentowania we
wniosku podstawy do zastosowania ulgi, uprawniony
organ wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie
7 dni. Niewypełnienie tego warunku powoduje pozostawienie wniosku o udzielenie ulgi bez rozpatrzenia
o czym uprawniony organ zawiadamia dłużnika w formie pisemnej.
4. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może
przyczynić się do podjęcia decyzji w sprawie, a nie jest
sprzeczne z prawem.
5. Wzór wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych Gminy
Miejskiej Grybów i jej jednostek podległych, określa
załącznik nr 1, do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, może być
udzielona w ramach pomocy de minimis w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006 r.).
2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę
z ulg, o których mowa w ust. 1, jest przedłożenie przez
przedsiębiorcę, wraz z wnioskiem, informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, określonych w odrębnych przepisach.
IV. Tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
§ 9. 1. Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych Gminy Miejskiej Grybów lub jej jednostek podległych, następuje w formie pisemnej:
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1) W odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym, w drodze decyzji administracyjnej,
2) W odniesieniu do wierzytelności wynikających ze
stosunków cywilno – prawnych, w drodze umowy,
3) W odniesieniu do sytuacji, o których mowa w § 5
ust.1 pkt.1-7 w drodze jednostronnego oświadczenia
woli organu uprawnionego.
2. Umowa o udzieleniu ulgi w spłacie należności
pieniężnych może być rozwiązana a decyzja administracyjna i oświadczenie woli zmienione (cofnięte), jeżeli
wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należności umorzono, odroczono lub rozłożono na raty, okazały się fałszywe albo dłużnik wprowadził uprawniony
organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę zawarcia umowy lub złożenia oświadczenia woli.
V. Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Kierownicy jednostek podległych przedstawiają Burmistrzowi Miasta Grybów informację
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych
w terminie dziesięciu dni po upływie kwartału.
2. Dane w informacji, o której mowa w ust. 1 wykazuje się narastająco od początku roku.
3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Grybów do
informowania Rady Miejskiej w Grybowie o udzielonych
ulgach w spłacie należności pieniężnych w trybie określonym w niniejszej uchwale – według stanu na dzień
31 grudnia każdego roku budżetowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu.
§ 11. Do spraw nie objętych niniejszą uchwałą,
w zakresie dotyczącym trybu postępowania, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLVI/220/2006 Rady
Miejskiej w Grybowie z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek
organizacyjnych Miasta Grybów, dla których nie stosuje
się przepisów Ustawy - Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Obrębski
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do uchwały nr LI/274/2010
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Obrębski
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/274/2010
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
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UCHWAŁA NR LI/275/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Grybowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
(Dz. U z 2006r., Nr 5, poz. 33) Rada Miasta Grybowa
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu w postaci
przynajmniej 1-go samochodu typu śmieciarka przystosowanego do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierającego co najmniej:
a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,
b) instalację umożliwiającą prasowanie odbieranych
odpadów komunalnych.
3) posiadać środki transportu w postaci przynajmniej 1go samochodu przystosowanego do odbioru odpadów segregowanych w tym ulegających biodegradacji
zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości (pojazd z dźwignikiem hakowym albo pojazd wyposażony
w żuraw przenośny i pojazd skrzyniowy),
4) posiadać środki transportu w postaci przynajmniej 1go pojazdu umożliwiające odbiór odpadów zmiesza-
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nych, selektywnie gromadzonych odpadów segregowanych oraz ulegających biodegradacji („u źródła”)
zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej (pojazd, którego gabaryty oraz właściwości
trakcyjne umożliwiają poruszanie się po wąskich
i stromych drogach),
5) posiadać środki transportu w postaci przynajmniej
jednego samochodu z dźwignikiem hakowym (bramowym) do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w kontenerach typu KP-7, KP-10,
6) liczba i stan techniczny pojazdów muszą zapewnić
ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług,
7) posiadać sprzęt specjalistyczny służący do dezynfekcji
urządzeń przeznaczonych do zbierania i gromadzenia
odpadów komunalnych lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowne uprawnienia
do przeprowadzenia w/w dezynfekcji,
8) posiadać sprzęt należycie oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
9) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów
zebranych selektywnie celem stosowania przez miasto
zniżek (ulgi) w powszechnej opłacie „śmieciowej”
zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Grybowa,
10) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną danych
wymaganych przepisami.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny
zostać potwierdzone właściwymi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się
zaplecze techniczno-biurowe,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy lub faktura potwierdzająca posiadanie środków transportu
o których mowa w ust. 1, wraz z ich opisem technicznym.
4. Wymagania określone w § 1 nie dotyczą przedsiębiorców, których działalność polega wyłącznie na
utrzymaniu czystości dróg i placów, opróżnianiu koszy
ulicznych oraz pielęgnacji terenów zielonych.
§ 2. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 obowiązany jest do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych – uwzględniając zapisy Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Gospodarki
Odpadami na lata 2004-2011 wraz z prognozą do roku
2015 dla Gminy Miejskiej Grybów poprzez:
1) przekazywanie do kompostowni zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji,
2) przekazywania do recyklingu zebranych odpadów
segregowanych,
3) zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych zmieszanych na Gminnym Składowisku
Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej Gmina Grybów, lub innych instalacji bądź miejsc spełniających
wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, z późn. zm.),
4) przekazywanie zebranego selektywnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, firmom zajmującym
się ich dalszym przetwarzaniem i wykorzystaniem.
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5) przekazywanie z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych firmom zajmującym się ich
unieszkodliwianiem.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczne w postaci bazy transportowej i przynajmniej 1-go samochodu asenizacyjnego wraz z wyznaczonym miejscem postojowym,
2) posiadać sprzęt samochodowy nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, wyposażony w szczelny
zbiornik z przegrodami, szczelną instalację oraz
sprawny układ sterowania systemu napełniającego
i opróżniającego zbiornik zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
3) liczba i stan techniczny pojazdów muszą zapewnić
ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług,
4) posiadać sprzęt specjalistyczny służący do dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do odbioru nieczystości lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą
posiadającą stosowne uprawnienia do przeprowadzenia dezynfekcji,
5) posiadać sprzęt należycie oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
6) odbierane nieczystości ciekłe należy przekazywać na
stację zlewną oczyszczalni ścieków w Grybowie lub
inną wskazaną przez przedsiębiorcę, położoną najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru,
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny
zostać potwierdzone właściwymi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje
baza transportowa i zaplecze techniczne,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy lub faktura potwierdzająca posiadanie środków transportu,
wraz z ich opisem technicznym.
§ 4. Uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości upoważnia
Przedsiębiorcę do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyłonienia wykonawcy do prowadzenia gospodarki odpadami na terenie miasta Grybowa
(powszechna opłata śmieciowa).
§ 5. Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
upoważnia Przedsiębiorcę do świadczenia usług i zawierania indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości na terenie miasta Grybowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Grybowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej miasta Grybowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Obrębski
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UCHWAŁA NR LI/276/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Grybowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/132/2000 Rady
Miejskiej w Grybowie z dnia 30 maja 2000r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego
Domu Kultury w Grybowie
2) uchwała Nr IV/18/2003 Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Grybowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Obrębski
Załącznik
do uchwały nr LI/276/2010
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W GRYBOWIE
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Miejski Dom Kultury w Grybowie zwany
dalej Domem Kultury jest samorządową instytucją
kultury w Grybowie powołaną na mocy uchwały Nr
III/24/91 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 czerwca
1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Grybowie.
2. Dom Kultury jest jednostką organizacyjną
Miasta Grybowa.
3. Dom Kultury posiada osobowość prawną na
podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
4. Organizatorem dla Domu Kultury jest Miasto
Grybów.

5. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem
Domu Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Grybów.
§ 2. 1. Dom Kultury swoją działalnością obejmuje
teren miasta Grybów.
2. Siedzibą Domu Kultury jest Dom „Sokół”
przy ul. Kościuszki 7 w Grybowie.
3. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę w brzmieniu „Miejski Dom
Kultury w Grybowie 33-330 Grybów, ul. Kościuszki 7”.
Pieczątka może zawierać dodatkowo nazwę jednostki
wyodrębnionej w wewnętrznej strukturze Domu Kultury.
4. Dom Kultury może używać skrótu nazwy:
MDK.
§ 3. Dom Kultury prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawach o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie
gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach
prawnych i aktach wykonawczych do uprzednio wymienionych ustaw oraz na podstawie niniejszego
statutu.
Cel i przedmiot działania
§ 4. Prowadzenie i organizowanie działalności
kulturalnej na terenie miasta Grybowa jest podstawową działalnością Domu Kultury w Grybowie.
§ 5. 1. Do podstawowych zadań Dom Kultury należy w szczególności:
1) rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb
kulturalnych,
2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości
kulturalnych,
3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
4) inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej,
5) tworzenie warunków do funkcjonowania i rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego,
6) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy
i sztuki,
7) zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie
kultury m.in. poprzez stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych,
8) promocja miasta i jego walorów turystycznych,
przyrodniczych, rekreacyjnych itp.,
9) współdziałanie z innymi partnerami realizującymi
swoje
zadania
w sferze
kultury,
rekreacji
i wypoczynku.
2. Zadania wymienione w ust.1 Dom Kultury
realizuje przede wszystkim poprzez:
1) organizację imprez artystycznych, rozrywkowych,
2) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych
i oświatowych ,
3) działalność instrukcyjno- metodyczną,
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4) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
5) organizację wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
6) inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców miasta,
7) prowadzenie działalności integracyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych,
8) prowadzenie amatorskich kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
9) współpraca na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym, innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi,
10) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
zwłaszcza z miastami partnerskimi.
§ 6. 1. Zasadnicza działalność Domu Kultury jest
nieodpłatna.
2. Dom Kultury może w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w celu pomnożenia
środków na działalność kulturalną, prowadzić odpłatną działalność dotyczącą:

Poz. 4161

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury
w Grybowie określa regulamin organizacyjny nadany
przez Dyrektora.
2. Kształt struktury organizacyjnej Domu Kultury powinien być dostosowany do realizowanych zadań oraz zapewniać efektywne wykorzystanie powierzonych i nabytych środków finansowych i materialnych.
3. Dyrektor i pracownicy Domu Kultury winni
posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
§ 11. 1. Dyrektor Domu Kultury w Grybowie może powołać Społeczną Radę Programową jako swój
organ doradczy.
2. Odwołanie Rady następuje w trybie właściwym do jej powołania.
3. Zasady wyboru Społecznej Rady Programowej, tryb jej działania oraz zadania określa Regulamin, który zatwierdza Dyrektor Domu Kultury.
Majątek i finanse
§ 12. 1. Dom Kultury zarządza powierzonym mu
majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a) organizowania spektakli, koncertów, wystaw,
projekcji filmowych,
b) nauki języków obcych,
c) organizowania kursów tańca,
d) świadczenia usług fotograficznych, plastycznych
oraz innych w zakresie kultury i sztuki,
e) wypożyczania kostiumów, rekwizytów oraz
sprzętu technicznego wraz z obsługą,
f) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki, artykułów
użytku kulturalnego, książek, rękodzieła ludowego i artystycznego,
g) prowadzenia stołówki i innych form działalności
gospodarczej w tym usług gastronomicznych.

2. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Dom Kultury reprezentuje Dyrektor.

3. Dom Kultury może realizować zadania innych
jednostek i instytucji kultury w oparciu o odrębnie
zawarte umowy lub porozumienia, określające zasady
finansowania tych zadań.

3. Dom Kultury może prowadzić działalność
gospodarczą według ogólnych zasad określanych
odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe
Domu Kultury.

4. Dochody z działalności, o której mowa w ust. 1
i 2 przeznaczane są na zadania statutowe Domu Kultury.
Zarządzanie i organizacja
§ 7. 1. Dom Kultury w Grybowie jest instytucją
kultury.
2. Działalnością Miejskiego Domu Kultury
w Grybowie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
Dyrektor.
§ 8. 1. Dyrektora Domu Kultury w Grybowie powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Grybowa.
2. Dyrektor Domu Kultury w Grybowie może
powołać i odwołać Zastępcę Dyrektora.
3. Burmistrz Miasta Grybowa jest zwierzchnikiem służbowym oraz wykonuje czynności w zakresie
prawa pracy w stosunku do Dyrektora.
§ 9. Dyrektor Domu Kultury w Grybowie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy.

§ 13. 1. Dom Kultury otrzymuje z budżetu miasta
corocznie dotacje na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności; w tym
w szczególności kosztów wynagrodzeń oraz kosztów
utrzymania i eksploatacji majątku.
2. Działalność Domu Kultury jest finansowana
z dotacji przyznanej z budżetu miasta, środków własnych, w tym m.in. wpływów z najmu, dzierżawy
składników majątku oraz darowizn, zapisów i innych
źródeł.

4. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu
Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji
przyznanej z budżetu Miasta. Dyrektor przedstawia
roczny plan finansowy Burmistrzowi Miasta Grybowa
do zaopiniowania.
2. Dom Kultury tworzy fundusz instytucji.
3. Dom Kultury posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Dom Kultury zatrudnia głównego księgowego, który prowadzi obsługę księgowo-finansową.
§ 15. 1. Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,
na zasadach obowiązujących instytucje kultury.
2. Dyrektor Domu Kultury corocznie w terminie
określonym w odrębnych przepisach przedkłada Ra-
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dzie Miejskiej w Grybowie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Domu Kultury w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie merytoryczne zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w § 5 i 6 w szczególności
o zorganizowanych imprezach i ich kosztach oraz
udziale mieszkańców w tych wydarzeniach.

Poz. 4161,4162,4163
Przepisy końcowe

§ 16. Zmiany statutu Domu Kultury może dokonywać Rada Miejska w trybie przewidzianym do jego
uchwalenia.
§ 17. Likwidacja Domu Kultury następuje na
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Grybowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Obrębski
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UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2010
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Punkcie Przedszkolnym w Królowej Górnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) – Rada Gminy Kamionka
Wielka, uchwala co następuje:
§ 1. Odpłatność za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym obejmuje:
1. Skalkulowane koszty zakupu surowców zużytych do przyrządzania posiłków.
2. Częściową odpłatność za korzystanie z przedszkola, na które składają się koszty organizacji oraz koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych
w zakresie i w wymiarze przekraczającym podstawy
programowe.
§ 2. Wysokość opłaty o której mowa w § 1 ust. 1 ustala dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Królowej Górnej z uwzględnieniem norm żywieniowych.

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania
otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia
dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
§ 4. 1. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 3
ustala się w łącznej miesięcznej wysokości: 130,00 złotych.
2. W przypadku uczęszczania do punktu przedszkolnego dzieci będących rodzeństwem opłata wynosi
60 % za każde następne dziecko.
§ 5. Opłatę, o której mowa w § 4, wnosi się miesięcznie z góry do dnia 15 danego miesiąca.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3. Ustala się odpłatność rodziców za świadczenia
w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą
koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych
oraz dydaktycznych:

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka,

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek
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UCHWALA NR XL/302/2010
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamionka Wielka.
Na podstawie art. 5a, ust 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamionka Wielka
w przypadkach przewidzianych w ustawach lub innych
uznanych za istotne dla gminy.

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.
3. Organy Gminy nie są związane wynikiem konsultacji, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej,
jednak w miarę możliwości powinny brać je pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji.
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§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 3. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie:
1) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej
przedmiotem konsultacji,
2) udzielenia odpowiedzi na postawione pytania,
3) wyboru jednego z zaproponowanych rozwiązań,
4) badania opinii mieszkańców za pośrednictwem sołtysów,
5) zebrań z mieszkańcami gminy,
6) spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup społecznych lub zawodowych zainteresowanych danym zakresem zagadnień,
7) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej
Gminy.
§ 4. W konsultacjach w zależności od ich przedmiotu mogą uczestniczyć:
1) uprawnieni mieszkańcy całej gminy, jeżeli sprawa
dotyczy obszaru całej gminy,
2) mieszkańcy określonej części gminy, jeżeli sprawa
dotyczy tej części gminy,
3) określone grupy społeczno-zawodowe mieszkańców,
4) organizacje pozarządowe działające na terenie gminy,
5) inne podmioty i grupy mieszkańców.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
1) Rady Gminy,
2) Wójta,
3) grupy, co najmniej 100 mieszkańców gminy,
4) organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
1) przedmiot konsultacji,
2) propozycję terminu konsultacji,
3) propozycję formy konsultacji,
4) uzasadnienie.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców gminy oprócz wymogów,
o których mowa w ust. 2 powinien zawierać:

Poz. ,4160,4161,4162,4163,4164
§ 6. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt.

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno określać:
1) sprawę poddaną konsultacji,
2) termin przeprowadzenia konsultacji,
3) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem
konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) zasięg terytorialny lub grupę docelową.
3. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji
umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami
co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem
konsultacji.
§ 7. 1. Niezależnie od ogłoszenia zarządzenia o konsultacji, na stronie internetowej gminy publikuje
się informację o rozpoczęciu konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza
innych sposobów informowania o konsultacji.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
§ 8. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się
do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz na stronie internetowej gminy nie później niż
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag.
§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie
z niniejszą uchwałą.
§ 10. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji
pokrywane są z budżetu gminy.
§ 11. Traci moc uchwała Nr/138/2008 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamionka Wielka.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamionka Wielka.

1) listę osób popierających wniosek z podaniem
imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL oraz własnoręczne podpisy
2) wskazanie reprezentanta wnioskodawców.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest
rozpatrywany przez Wójta Gminy nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia jego złożenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek
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UCHWALA NR L/353/2010
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 15 września 2010 r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 7
ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 mar-

ca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2004r., nr 204,
poz. 2086) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu No-
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wosądeckiego. Rada Gminy Korzenna uchwala co następuje:
§ 1. Pozbawia się drogę gminną nr 291077K Jasienna koło Górskiego (na odcinku 0+535 do 0+625 km)
w m. Jasienna kategorii drogi gminnej oraz wyłącza się
powyższą drogę z użytkowania.

Poz. 4164,4165

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1.01.2011r.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Korzenna.
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UCHWALA NR CXI/1520/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach do Rady Miasta Krakowa i w wyborach Prezydenta
Miasta Krakowa w 2010 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b, 2c, 2d i 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) w związku
z art. 8 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się obwody głosowania w szpitalach,
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych dla przeprowadzenia wyborów do

Rady Miasta Krakowa i wyborów Prezydenta Miasta
Krakowa w 2010 roku.
2. Wykaz obwodów, o których mowa w ust. 1,
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch
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Poz. 4165
Załącznik
do uchwały nr CXI/1520/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch
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UCHWAŁA NR LII/367/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju
w strukturach Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779
z późn. zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co
następuje:

w Krynicy-Zdroju z dnia 6 lutego 2004 r. traci moc
z dniem nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju przez Burmistrza Krynicy-Zdroju w drodze
Zarządzenia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

§ 1. Straż Miejska w Krynicy Zdroju pozostaje
umiejscowiona
w strukturach
Urzędu
Miejskiego
w Krynicy-Zdroju.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

§ 2. Regulamin Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju
przyjęty uchwałą Nr XVI/153/2004 Rady Miejskiej
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UCHWALA NR LIII/335/2010
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art.42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 , poz. 674 z późn. zm.)
oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68 , poz. 449
z późn. zm.)Rady Gminy Łabowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według
wzoru: W = (x¹+x²):[(x¹:y¹)+(x²:y²)], gdzie: x¹, x² oznacza ilość godzin realizowanych na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, y¹, y² - oznacza tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych
stanowisk w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela oraz na podstawie odrębnych przepisów.
4167

2) Wymiar, o którym mowa w ust.1, przyjmuje się
w pełnych godzinach tak, że wartość do 0,5 godziny
pomija się, a wartość co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
3) Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z ust.1 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Kary Nauczyciela.
§ 2. Nauczycielom zatrudnionym na stanowisku
pedagoga, psychologa lub logopedy ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
w wysokości 20 godzin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/114/04 Rady Gminy
Łabowa z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz
na stanowiskach pedagogów i psychologów.
§ 5. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
mgr Jan Oleksy
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UCHWALA NR 81/2010
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 30 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, projektów współpracy
Gminy Łącko z tymi organizacjami i podmiotami.
Na podstawie 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.) i art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy w Łącku uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się procedurę konsultacji w zakresie:
1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. ),
2) rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie
ustawy, o której mowa w pkt. 1,
3) innych przypadków przewidzianych ustawą.
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje
pozarządowe i inne organizacje prowadzące na terenie Gminy Łącko działalność pożytku publicznego w zakresie o którym mowa w § 1 uchwały.
§ 3. Zarządzając konsultacje Wójt Gminy określa :
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji,
4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 4. Konsultacje mogą polegać na :
1) wyrażaniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§ 5. Konsultacje mogą mieć formę :
1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących
na terenie Gminy Łącko działalność pożytku
publicznego na podstawie ustawy, o której
mowa w § 1 pkt. 1,
2) badania opinii przedstawicieli organizacji, działających na terenie gminy, poprzez pisemne poin4168

formowanie organizacji o prowadzonych konsultacjach,
3) ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących na terenie gminy działalność pożytku publicznego,
§ 6. Informację o konsultacjach Wójt ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Gminy Łącko i na tablicy ogłoszeń Urzędu wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
§ 7. 1. Ustalenia poczynione na spotkaniach, o których
mowa w § 5 pkt. 1, są odnotowywane w protokole
spotkania.
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.
3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza
sprawozdanie.
4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.
§ 8. 1. Wyniki konsultacji nie są wiążące przy uchwalaniu aktów prawa miejscowego.
2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez
względu na liczbę osób i podmiotów biorących
udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale
§ 9. Powyższa procedura konsultacji podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
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UCHWALA NR XXXVI/261/10
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 28 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 w związku z art. 5a
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: (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 Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 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 statutowej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Moszczenica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha
Załącznik
do uchwały nr XXXVI/261/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 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 Moszczenica z organizacjami
pozarządowymi.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działające na terenie gminy,
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2.,
w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego
w § 1 ogłasza Wójt Gminy Moszczenica .
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
a) cel konsultacji,
b) przedmiot konsultacji,
c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
d) formę konsultacji,
e) zasięg terytorialny konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni
od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy
Moszczenica oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Moszczenica.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych
form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej
Gminy Moszczenica,
3) formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Moszczenica,
4) w inny dostępny sposób.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników
spotkania.
3. Forma bądź formy konsultacji, w zależności
od jej przedmiotu, zostaje określona w ogłoszeniu
o konsultacji.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie
opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich
ogłoszenia.
§ 6. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych,
zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej przez Wójta Gminy Moszczenica komórki
organizacyjnej Urzędu Gminy Moszczenica lub jednostki organizacyjnej Gminy w zależności od przedmiotu konsultacji.
2. Wyznaczona przez Wójta Gminy Moszczenica
komórka organizacyjna Urzędu Gminy Moszczenica
lub jednostka organizacyjna Gminy, rozpatruje ww.
opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska
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w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy
Moszczenica.
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5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Moszczenica
przedstawia Radzie Gminy Moszczenica w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem
Wójta Gminy Moszczenica, z podaniem uzasadnienia
w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy, nie później niż w ciągu 30 dni
od zakończenia konsultacji.

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Moszczenica.

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych
spotkań.

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha
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UCHWAŁA NR 48/2010
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie : zmiany uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust.1 ustawy
z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007, Nr 70
poz. 473 ze zmianami) Rada Gminy postanawia, co następuje :
§ 1. W § 1 uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku
z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych skreśla
się cyfrę „20 „ a w to miejsce wpisuje się cyfrę „22”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 4/2005 Rady Gminy
w Łącku z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku:
Henryk Czepielik
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UCHWAŁA NR 66/2010
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmiany treści uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych oraz utraty mocy Uchwały Nr 4/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
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 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r
Nr 70 poz. 473 ze zmianami) Rada Gminy postanawia co
następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku
z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powy-

żej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych skreśla
się cyfrę „20” a w to miejsce wpisuje się cyfrę „22”.
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 4/2005 Rady Gminy
w Łącku z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
4171
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UCHWALA NR XLIX/386/10
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej zadania polegającego na
udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa
i upoważnia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do prowadzenia indywidualnych
spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90m ust.2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Nawojowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nawojowej zadanie polegające na udzielaniu
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Nawojowa, przewidziane
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa i wydawania decyzji
administracyjnych w tym zakresie.
§ 3. Uchwała ma zastosowanie w zakresie pomocy
udzielanej od 1 stycznia 2011 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec

§ 2. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nawojowej do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy ma4172
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UCHWALA NR XLIX/387/2010
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się
przy Szkole Podstawowej we Frycowej i przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej w czasie wolnym
od zajęć lekcyjnych
Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Nawojowa uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający zasady i tryb
korzystania z gminnych obiektów sportowych, znajdujących się przy Szkole Podstawowej we Frycowej i przy
Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej w czasie
wolnym od zajęć lekcyjnych, które określa załącznik do
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik
do uchwały nr XLIX/387/2010
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 24 września 2010 r.
„Regulamin korzystania z gminnych obiektów
sportowych znajdujących się przy Szkole Podstawowej we Frycowej i przy Szkole Podstawowej
w Żeleźnikowej Wielkiej w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych"
§ 1. 1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych usytuowanych przy Szkole Podstawowej we
Frycowej i przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej
Wielkiej zwanymi dalej „obiektami sportowymi” jest
Gmina Nawojowa
2. Zarządzającymi obiektami sportowymi są dyrektorzy tych Szkół, przy których znajdują się powyższe obiekty.
3. Regulamin nie obowiązuje uczniów korzystających z obiektu w ramach zajęć dydaktycznych, których obowiązuje w tym zakresie regulamin boisk
szkolnych.
§ 2. 1. Korzystanie z obiektów sportowych jest
bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych uprawianiem kultury fizycznej na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Godziny dostępu do obiektu ustalają dyrektorzy szkoły przy których znajdują się obiekty sportowe,
uwzględniając między innymi: dozorowanie obiektu,
sprzątanie i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
szkołę. Godziny dostępu zostaną umieszczone na
tablicy informacyjnej obiektu wraz z regulaminem
jego użytkowania.
3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektów jedynie pod opieką dorosłych
4. Wejście na obiekty sportowe jest jednoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego
regulaminu oraz przepisów bhp i p.poż.
§ 3. 1. Zajęcia sportowe koordynują i organizują
dyrektorzy zarządzający obiektami sportowymi.
2. Organizacja zajęć sportowych i rozgrywek
międzyszkolnych na terenie obiektów sportowych
odbywać się będzie według harmonogramów opracowywanych przez dyrektorów zarządzających tymi
obiektami w zależności od zapotrzebowania.
§ 4. W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych Administrator obiektów sportowych może
zabronić korzystania z boisk lub poszczególnego boiska.
§ 5. 1. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych jest posiadanie odpowiedniego stroju
i obuwia sportowego.

Poz. 4173

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektów sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego
z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych
i metalowych,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i obraźliwych,
9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników
10) przebywania na terenie obiektów sportowych i na
terenie sąsiednim po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych
11) korzystania z boisk bez zgody administratora
obiektów
12) przebywania i korzystania z obiektów sportowych
poza godzinami otwarcia.
§ 6. 1. Użytkownicy korzystają z obiektów sportowych na własną odpowiedzialność i odpowiadają
materialnie za wyrządzone szkody.
2. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania
z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające, w przypadku osób niepełnoletnich – ich
rodzice lub prawni opiekunowie.
3. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający
sport, w związku, z czym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu związane
z ryzykiem
sportowym,
wynikłe
z korzystania
z urządzeń obiektów sportowych.
4. Za skradzione użytkownikom na obiekcie rzeczy Gmina Nawojowa i zarządzający obiektami nie
ponoszą odpowiedzialności.
§ 7. 1. Wszyscy korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie
z ich przeznaczeniem, przestrzegania postanowień
regulaminu oraz stosowania się do poleceń i wskazówek Obsługi obiektów sportowych.
2. Do obsługi wszelkich urządzeń służących do
przygotowania obiektu upoważniony jest wyłącznie
administrator obiektu lub upoważniony przez niego
pracownik.
§ 8. Na terenie obiektów sportowych oraz w ich
sąsiedztwie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia,
spożywania napojów alkoholowych, przebywania
w stanie nietrzeźwym oraz palenia tytoniu.
Przewodniczący Rady:
Jacenty Skrzypiec
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UCHWALA NR XLIX/389/10
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz.115 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Rada
Gminy Nawojowa u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych na terenie
Gminy Nawojowa niżej wymienioną drogę:

kalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:
654/2; 656; 657/5; ,657/6; 657/8;669/2; 671/1; 675/25;
675/22; 657/19; 675/17; 675/15; 675/13; 674/1; 673/1;
672/3; 670/1 w miejscowości Nawojowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Droga „Łącznik od drogi krajowej nr 75 Branice
– Brzesko – Muszynka – Granica Państwa do drogi
powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina” zlo-

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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UCHWALA NR 382/L/2010
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIX/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2005 roku
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 późń. zm.) oraz art.
90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późń.
zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 167/XXIX/2005
Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie, zmienionym Uchwałą Nr 198/XXXIV/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 listopada 2005 roku, Uchwałą
Nr 93/XIV/2007 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 października 2007 roku oraz Uchwałą Nr 187/XXVIII/2008
Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany: 1. § 2 ust.7 otrzymuje nowe brzmienie: „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 (tekst jednolity - Dz. U.
z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z poźn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie:
mgr Stanisław Banach
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UCHWALA NR 387/L/2010
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19c ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.

Poz. 4176,4177

8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania;
9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną wraz z podpisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Do wniosku można dołączyć w szczególności
kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji
zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach

§ 3. Wnioski, o których mowa w § 1, składane
będą w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

Załącznik
do uchwały nr 387/L/2010
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 28 września 2010 r.

§ 4. Właściwa komórka Urzędu Gminy Podegrodzie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku:
1) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w § 5 ,
2) przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go
z podaniem uzasadnienia.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego
§ 1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać
w szczególności:

§ 5. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod
uwagę następujące kryteria szczegółowe:
a) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności
lokalnej;
b) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy
w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;
c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej, w szczególności: dokumentacja
projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi
transportowe, materiały niezbędne do realizacji
inicjatywy lokalnej;
d) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy
lokalnej;
e) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku;
f) wysokość środków z budżetu gminy Podegrodzie
potrzebnych do realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
g) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez gminę po jej zrealizowaniu.

1) nazwę i cel inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) opis inicjatywy, w tym:
a) proponowany zakres rzeczowy zadania,
b) wstępny harmonogram realizacji,
c) dotychczas wykonane prace,
d) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania.
6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz
planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 5.
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
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UCHWALA NR 389/L/2010
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie.
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 późn. zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,
z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz.33) RADA GMINY
PODEGRODZIE uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie powinien spełniać następujące wymagania:
1) W zakresie wyposażenia technicznego:
a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy potwierdzony aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.
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Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz
inne wymagane urządzenia niezbędne do profesjonalnego i niezawodnego wykonywania usług odbierania odpadów komunalnych i/lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) posiadać środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie oraz posiadać środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych; pojazdy powinny być dostosowane do
zbiórki odpadów stałych w workach, pojemnikach
i kontenerach,
c) posiadać środki transportu spełniające wymagania
techniczne określone w przepisach regulujących
warunki techniczne pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne
spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),
d) posiadać bazę transportową umożliwiającą postój
środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usługi,
e) środki transportu muszą być oznakowane w sposób
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,
f) posiadać potencjał techniczny i obsadę osobową
umożliwiającą odbiór od właścicieli nieruchomości
odpadów takich jak: niesegregowane odpady komunalne, wszystkie selektywnie zbierane rodzaje
odpadów komunalnych, w tym powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów
przenośnych oraz odpadów z remontów, liczba
i stan techniczny pojazdów, którymi dysponuje
przedsiębiorca muszą zapewnić ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług,
g) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
h) w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady stałe dysponować trwale i wyraźnie oznakowanymi pojemnikami i workami do selektywnej zbiórki; logo powinno zawierać: nazwę i adres firmy oraz
opis na jakie odpady są przeznaczone, liczba i stan
techniczny pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca muszą zapewnić ciągłość i nieprzerwalność
świadczonych usług.
2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
a) należy poddawać regularnemu myciu, odkażaniu
i dezynfekcji pojazdy służące do odbioru odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych. Pojazdy do
odbioru odpadów stałych powinny być umyte nie
rzadziej niż raz w tygodniu, a pojazdy asenizacyjne
każdorazowo po zakończeniu pracy,
4177
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b) mycie pojazdów musi odbywać się poza myjniami
w miejscach dozwolonych pod warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane do odpowiednich urządzeń lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) mycie, transport i postój pojazdów do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych nie
może stanowić zagrożenia dla środowiska i powodować uciążliwości dla otoczenia,
d) należy zapewnić mycie i dezynfekcję pojemników
do gromadzenia odpadów,
e) pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz
pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny
posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki,
f) w przypadku zanieczyszczenia trasy przejazdu przez
środki transportu przewożące odebrane odpady od
właścicieli nieruchomości oraz przez pojazdy asenizacyjne należy w trybie natychmiastowym usunąć
powstałe zanieczyszczenia. Utrzymanie czystości
dotyczy zarówno miejsca załadunku odpadów i poboru nieczystości ciekłych.
3) W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
a) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości:
- jest zobowiązany do przekazywania odebranych od
właścicieli nieruchomości niesegregowanych
odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania wskazanych w obowiązującym
Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego,
b) W uzasadnionych przypadkach zmieszane odpady
komunalne mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwiane, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, uwzględniając najlepszą dostępną
technikę lub technologię, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska.
§ 2. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być
prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Podegrodzie oraz Wojewódzkim i Gminnym
Planem Gospodarki Odpadami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
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UCHWALA NR 391/L/2010
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie
nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 9 ust. 1,
art. 11 i ar. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn.
zm) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury przyjętym Uchwałą Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku Nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:
„Świetlica Wiejska w Brzeznej – Litaczu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podegrodzie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Stanisław Banach
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UCHWALA NR XLI/227/10
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Polanka Wielka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.90 m ust. 2
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Polanka Wielka uchwala co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka oraz wydawania
decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka, który ustali sposób i termin
przekazania postępowania rozpoczętego przed wejściem
w życie niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Anna Osowska
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UCHWALA NR XLI/229/10
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14a ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Polanka Wielka uchwala:
§ 1. 1. Zwrot kosztów przejazdu dziecka sześcioletniego zameldowanego na terenie Gminy Polanka Wielka
i opiekuna do najbliższego przedszkola lub oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego odległość z domu przekracza 3 km następuje w formie
ryczałtu miesięcznego w wysokości 120,00 zł.
2. Ryczałt obejmuje koszt biletu miesięcznego
dziecka i opiekuna do i z przedszkola.
3. Ryczałt nie przysługuje za miesiąc, w którym
dziecko było nieobecne w przedszkolu w ciągu całego
miesiąca w oparciu o wcześniejszą pisemną informację
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rodziców (opiekunów prawnych) złożoną do dyrektora
przedszkola, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego tę nieobecność.
4. Ryczałt wypłacany będzie w kasie Banku Spółdzielczego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy
Polanka Wielka lub przelewem na wskazany przez rodziców rachunek bankowy za każdy miesiąc roku szkolnego
w terminie do 10 następnego miesiąca.

Poz. 4180,4181

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września
2010 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i Samorządowego Przedszkola
w Polance Wielkiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Osowska
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UCHWALA NR XXXVII/252/2010
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu 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.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art.18 ust.2 pkt.15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 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 ze
zm.) Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób
przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm. ) zwanych dalej „ organizacjami” projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, a w szczególności programów współpracy a także w zakresie innych
przypadków przewidzianych w w/w ustawie.
§ 2. Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje, mające swoją siedzibę na terenie gminy Raciechowice w zakresie określonym na podstawie ustawy
wskazanej w §1.
§ 3. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Raciechowice, określając:
1) przedmiot konsultacji;
2) formę konsultacji;
3) termin konsultacji;
4) miejsce konsultacji.
2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie
komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Raciechowice.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w jednej z niżej wskazanych form:
1/ spotkania z mieszkańcami,
2/ konsultacje pisemne,
3/ forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej
Urzędu Gminy Raciechowice.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich
wyniki nie są wiążące dla Wójta Gminy Raciechowice.
§ 5. 1. Spotkanie, o których mowa w § 4 pkt 1.1 na
co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, zwołuje pisemnie Wójt Gminy Raciechowice w formie zaproszenia przekazywanego . Informacja o spotkaniu zamieszczana jest na stronie www.raciechowice.pl. Do
zaproszenia załącza się porządek spotkania oraz projekt
aktu będącego przedmiotem konsultacji.
2. Obradom konsultacji przewodniczy Wójt lub
osoba przez niego upoważniona.
3. Ustalenia poczynione na spotkaniu, muszą być
odnotowane w protokole ze spotkania.
4. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący konsultacji.
5. Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni
podmiotom, które brały udział w spotkaniu.
6. Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na
piśmie uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego
otrzymania.
§ 6. W przypadku konsultacji, prowadzonych
w formie o której mowa w § 4 pkt 2, Wójt Gminy przesyła zainteresowanym organizacjom projektem aktu prawa miejscowego, wraz z formularzem dla wyrażenia
pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wyznaczając termin
złożenia opinii i uwag.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 550
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Załącznik
do uchwały nr XXXVII/252/2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 29 września 2010 r.

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Raciechowice w sprawie:
1.

2.

Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji / imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, e-mail, telefon)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Proponowane rozwiązania / uwagi do projektu uchwały
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

…………………………………….
data i podpis

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
4181
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UCHWAŁA NR XL/273/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie i jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.59
ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157. poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Ropa uchwala co następuje;
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Gminie Ropa
lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 2. Użyte w treści uchwały określenia oznaczają;
1) należność pieniężna – przypadająca od dłużnika, według stanu na dzień stosowania ulgi, kwota należności
wraz z odsetkami oraz kosztami jej dochodzenia,

2) dłużnik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
posiadajaca należność pieniężną do zapłaty Gminie
Ropa lub jej jednostce organizacyjnej,
3) jednostka organizacyjna gminy – jednostka budżetowa,
4) ulga w spłacie – umorzenie, rozłożenie zapłaty na
raty, odroczenie terminu zapłaty
§ 3. 1. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych Gminie.
2. W procedurze stosowania ulg na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą uwzględnić należy przepisy regulujące udzielenie pomocy publicznej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 550
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§ 4. 1. Należności mogą być umorzone w całości
lub w części, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,
a w szczególności, gdy;
1) osoba fizyczna- zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączną wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby
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4) jeżeli dłużnik nie reguluje w terminie bieżących należności na rzecz jednostki, której przysługuje należność
lub nie wywiązuje się prawidłowo z ustaleń dotyczących zasad rozłożenia spłaty należności na raty lub
odroczenia jej terminu, pozostała do spłaty należność
staje się natychmiast wymagalna;
5) od dnia wymagalności roszczenia, o którym mowa
w pkt.4) do kwoty głównej należności dolicza się odsetki za przekroczenie pierwotnych terminów płatności należności.
2. Udzielenie ulg, o których mowa w ust.1 może
nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika.
3. Udzielenie ulg, o których mowa w ust.1 następuje przez złożenie dłużnikowi pisemnego oświadczenia
woli przez podmiot uprawniony do ich stosowania.
4. Warunkiem odroczenia lub rozłożenia na raty
spłaty należności, za którą została wystawiona faktura
VAT, jest uregulowanie przez dłużnika należnego podatku od towarów i usług.
§ 7. 1. Do udzielania ulg na podstawie niniejszej
uchwały uprawniony jest Wójt Gminy Ropa.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności o których mowa
w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

2. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie na raty
płatności całości lub części należności następuje
w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i § 6 ust. 3.

§ 5. 1. Umorzenie należności może nastąpić na
wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 8. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości
informację obejmująca wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie należności
przypadających Gminie oraz gminnym jednostkom
organizacyjnym udzielono ulg, o których mowa w niniejszej uchwale.

2. Zasadność umorzenia potwierdzona musi być
danymi zawartymi w dokumentach dołączonych do
wniosku lub będących w posiadaniu podmiotu uprawnionego do dochodzenia należności.
3. Umorzenie należności, o której mowa w § 4
ust. 1 następuje w trybie jednostronnego oświadczenia
woli.
§ 6. 1. Ustala się następujące zasady rozkładania na
raty i odraczania terminu spłaty należności biorąc pod
uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony
interes jednostki, której przysługuje należność;
1) rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić na
maksymalnie 12 rat miesięcznych płatnych w terminie
płatności bieżących należności z tego samego tytułu lub
- w przypadku braku obowiązku płatności bieżących należności- na koniec każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie ulgi;
2) odroczenia terminu spłaty należności można udzielić
maksymalnie o sześć miesięcy;
3) od daty ustalenia zasad rozłożenia spłaty należności
na raty lub odroczenia jej terminu do daty spłaty tej
należności nie pobiera się odsetek za zwłokę;

§ 9. Traci moc uchwała Nr XII/73/08 Rady Gminy
Ropa z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zasad
i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego
§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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UCHWAŁA NR XLI/249/2010
RADY GMINY RYTRO
z dnia 2 sierpnia 2010 r.
w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze.
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt.
1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 550

– 34577 –

Rada Gminy Rytro uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Rytro wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych
opiekunów) za świadczenia w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych: 1. Zajęcia umuzykalniające i taneczne – 17,00 zł. miesięcznie.
2. Gry i zabawy dydaktyczno – badawcze wspomagające rozwój umysłowy dziecka oraz rozwijające
zainteresowania otaczającym światem – 20,50 zł. miesięcznie.
3. Zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci – 10,00 zł. miesięcznie.
4. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu –
12,00 zł. miesięcznie.
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6. Wycieczki i zajęcia w plenerze – 17,00 zł miesięcznie
7. Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka – 8,50 zł. miesięcznie.
§ 3. Opłatę za wszystkie świadczenia, o których
mowa w §2 ustala się w wysokości 100,00 zł. miesięcznie oraz wprowadza się zniżkę tj. 70,00 zł. za każde następne dziecko w rodzinie korzystające ze świadczeń.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy
Rytro z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego
w Rytrze (ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 578
poz. 3835 z dnia 9 września 2008 r.).
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rytro.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

5. Terapia logopedyczna -15,00 zł. miesięcznie.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Tomasz Kulig
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UCHWALA NR XLVI/491/10
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów
programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
z 2006r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.,
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.,
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241; z 2010 r., Nr 28,
poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675), oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r., Nr 96, poz. 873; zm.: z 2004 r., Nr 64, poz.593;
Nr 116, poz.1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005 r., Nr 155,
poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249,
poz. 2104; z 2006 r., Nr 94, poz. 651; z 2008 r., Nr 209,
poz.1316; z 2009 r., Nr 22, poz. 120; Nr 19, poz. 100; Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 28, poz. 146), Rada
Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób
przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie
projektów programu współpracy, aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zwanych dalej „sektorem pozarządowym”.

§ 2. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych
dalej „konsultacjami”, podejmuje Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina w formie zarządzenia.
2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem
projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem konsultacji wykonuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, zwanego dalej
Urzędem.
§ 3. 1. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego przeprowadza się w celu poznania stanowiska
sektora pozarządowego w konsultowanej sprawie, a w
szczególności poznania ich opinii, uwag i wniosków,
zwanych dalej stanowiskami.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich
wyniki nie są wiążące dla Burmistrza Miasta i Gminy
Skawina.
§ 4. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o przeprowadzeniu konsultacji projektu aktu prawa
miejscowego lub projektu inwestycji powinno określać:
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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 550
§ 5. Informację o przeprowadzeniu
umieszcza się w szczególności:
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konsultacji

1) na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie: www.um.skawina.net: w dziale Aktualności; w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz w zakładce Konsultacje Społeczne;
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) spotkania z przedstawicielami sektora pozarządowego lub mieszkańców;
3) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie;
4) za pośrednictwem powołanego zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych;
5) korespondencyjnie, w tym także za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
w tym zwłaszcza uwzględniające użycie nowoczesnych
technik informatycznych.
§ 7. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli
zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszej uchwale.
2. Stanowiska przedstawiane są na specjalnie
przygotowanym formularzu konsultacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Nieprzedłożenie przez podmioty, o jakich mowa
w §1 stanowisk w terminie wskazanym zgodnie z §4
pkt 2 uchwały, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.
4. Przedstawiciele sektora pozarządowego uczestniczący w konsultacjach zobligowani są do podania
wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji,
a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną
formę kontaktu zwrotnego.
5. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 4, nie będą rozpatrywane.
§ 8. 1. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez
podmioty wymienione w §1 niniejszej uchwały i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta
i Gminy Skawina, wraz z uzasadnioną przez wydział
merytoryczny propozycją ustosunkowania się do zgłoszonych stanowisk.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji de-
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cyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie
aktu prawa miejscowego, a następnie kieruje przyjęty
projekt na posiedzenie właściwej Komisji Rady Miejskiej
w Skawinie, wraz z uzasadnieniem swoich działań oraz
informacją zawierającą 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, Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina kieruje projekt aktu prawa miejscowego na posiedzenie właściwej Komisji Rady Miejskiej
w Skawinie wraz z informacją o braku zgłoszenia stanowisk.
§ 9. 1. Informację o wynikach konsultacji wraz z zestawieniem uwag wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia
lub odrzucenia podaje się do wiadomości na stronie
internetowej Urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni od
ich zakończenia.
2. W wypadku konsultacji rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości
na stronach Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 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.
4. Raport z konsultacji projektów aktów prawa
miejscowego zawarty zostanie w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy za dany rok przedstawianym
Radzie Miejskiej w Skawinie do dnia 30 kwietnia roku
następującego po uchwaleniu programu.
§ 10. 1. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmiany programu współpracy w trakcie jego obowiązywania,
stosuje się uproszczony tryb konsultacji poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu
Miasta oraz na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni
od daty ich zamieszczenia.
2. Przedstawiciele sektora pozarządowego mogą
zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zmian do programu
współpracy poprzez formularz konsultacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany do programu współpracy przedstawiane są Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina, a następnie przekazywane pod obrady Rady Miejskiej.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Kuflowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 550
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Załącznik
do uchwały nr XLVI/491/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 29 września 2010 r.

Lp.

Przedmiot konsultacji

Zgłaszający uwagę

Treść uwagi/opinii/propozycji

Odpowiedź

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Kuflowski
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UCHWAŁA NR LX/645/10
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i 2
pkt.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Starym Sączu
uchwala co następuje:

„f) Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Stary Sącz zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.”

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starym Sączu stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXIV/272/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
9 sierpnia 2004 r. zmienionym Uchwałą Nr XXXVII/419/05
z dnia 22 sierpnia 2005 r, Uchwałą Nr L/554/06 z dnia
9 października 2006, Uchwałą Nr XXIII/301/08 z dnia
28 kwietnia 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/370/08 z dnia
3 listopada 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
mgr Marian Lis

1. W § 1 pkt 3 dodaje się ppkt f w brzmieniu:
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UCHWAŁA NR LX/646/10
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Stary Sącz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Starym Sączu
uchwala co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tere4186

nie Gminy Stary Sącz oraz wydawania w tych sprawach
decyzji administracyjnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu:
mgr Marian Lis

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 550

– 34580 –

Poz. 4187,4188

4187
4187

UCHWAŁA NR LX/650/10
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18
ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z poź. zm./ oraz art. 44 ust 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r.
Nr: 151 poz. 1220 z póz. zm.) RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU uchwala co następuje:
§ 1. 1.Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo
gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 520 cm,
wieku około 230 lat rosnące na działce nr: 582/14
w Przysietnicy, stanowiącej własność Państwa Genowefy i Jerzego Sobczak nadając mu imię „Kinga”.
2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu
zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:
1) Niszczenia lub uszkadzania drzewa.
2) Uszkadzania i zanieczyszczenia gleb w odległości
mniejszej niż rozpiętość korony.
3) Umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje
Burmistrz Starego Sącza.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
mgr Marian Lis
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Chełmku
Na podstawie art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547), podaje się do publicznej wiadomości, co
następuje:
1.
Rada
Miejska
w
Chełmku
uchwałą
Nr XLVIII/353/2010 z dnia 23 września 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym Nr 4 mandatu
radnego Pana Michała Bochenka z listy Nr 25 - Komitet
Wyborczy Wyborców Michała Bochenka w wyborach
do Rady Miejskiej w Chełmku, przeprowadzonych
12 listopada 2006 roku, wskutek pisemnego zrzeczenia
się mandatu.

2. Ponieważ data obsadzenia mandatu do Rady
Miejskiej w Chełmku przypadałaby w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji Rady, mandatu nie obsadza się. Mandat radnego w okręgu Nr 4 pozostanie nie
obsadzony do końca obecnej kadencji Rady Miejskiej
w Chełmku.
3. Obwieszczenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy Chełmek.
Komisarz Wyborczy w Krakowie Teresa Rak
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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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