DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 553

Kraków, dnia 25 października 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
4204

4205

4206

4207

4208

4209
4210

4211
4212

–

–

–

–

–

–
–

–
–

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad
Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Gródek nad Dunajcem na 2010 rok

34708

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010 r. w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad
Dunajcem.

34715

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały
Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem
na 2010 rok.

34715

Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267
w Krakowie.

34729

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia gminnego

34730

Rady Gminy Sękowa z dnia 1 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

34730

Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmiany w Uchwale
nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki.

34752

Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki

34753

Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do
tego uprawnionych

34764

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
4213

4214

–

–

z dnia 15 października 2010 r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa
Nr CVIII/1475/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie

34765

z dnia 1 października 2010 r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna Nr XLVII/696/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących
w skład zasobu mienia gminnego

34768

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 553
4215

–

– 34708 –

Poz. 4204

z dnia 13 października 2010 r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Zielonki
Nr XLII/49/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki

34769

4204
4204

UCHWALA NR XLV/344/2010
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia
13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 ze zm.), oraz art.166 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz.2104 ze zm. w związku z art.121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241),
Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa plan dochodów budżetu na 2010 rok
o kwotę 75.229,00 złotych ,w tym dochody majątkowe
62.500,00 złotych , dochody bieżące 12.729,00 złotych tj.
do kwoty 26.521.436,30 złotych - jak w załączniku Nr 1,
§ 2. 1.Zwiększa plan wydatków budżetu na 2010 rok
o kwotę 325.229,00 złotych, oraz zmniejsza o kwotę
250.000,00 złotych tj. do kwoty 29.081.936,30 złotych jak w załączniku nr 2.
2.Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1)zwiększenia planu wydatków
136.950,00 złotych w tym:

bieżących

o kwotę

a)wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę
97.450,00 złotych w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 75.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22.450,00 zł
b) wydatków na dotacje na zadania bieżące o 34.000,00 zł
c)wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych
o 5.500,00 zł,
2)zmniejszenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 250.000,00 złotych , oraz
zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
188.279,00 złotych ,w tym :
a) wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o 188.279,00 złotych , z czego na wydatki inwestycyjne
na programy finansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.000,00 zł - jak
w załączniku Nr 3

§ 3. Zwiększa wydatki budżetu gminy z tytułu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010 roku
o 34.000,00 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. 1.Zwiększa wydatki na wieloletnie programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.000,00 złotych .
2.Po dokonanych zmianach ustala się w nowej
wersji i zastępuje dotychczas określone załącznikiem
Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku , zmienione załącznikiem nr 6 uchwały nr XL/308/2010 Rady
Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010 roku
i załącznikiem Nr 4 do uchwały nr XLIII/327/2010 z dnia
23 czerwca 2010 roku – Limity wydatków na wieloletnie
programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –
w brzmieniu jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały .
§ 5. 1.Zmniejsza o 50.000,00 złotych kwotę dotacji
z budżetu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego tj. do
kwoty 713.196,00 złotych,
2.Dokonane zmiany z ust.1 obejmują zmniejszenie
o 50.000,00 złotych kwoty dotacji celowych na inwestycje
tj. do kwoty 330.000,00 zł , w tym na finansowanie zakupów inwestycyjnych środków trwałych o 50.000,00 zł ,
tj. do kwoty 130.000,00 zł.
3.Po dokonanych zmianach ustala się w nowej
wersji i zastępuje dotychczas określony załącznikiem
Nr 11 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku – Plan
przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku nad Dunajcem na 2010 rok – w brzmieniu jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały .
§ 6. Zwiększa się o 34.000,00 złotych kwotę dotacji
podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury
z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Gródku nad Dunajcem.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 553

– 34709 –

Poz. 4204
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/344/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 1 września 2010 r.

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok
Kwota w zł
Zwiększ.

Dz.

WYSZCZEGÓLNIENIE

600

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .

62.500,00
62.500,00
62.500,00

801

OSWIATA I WYCHOWANIE
Dochody majątkowe
W tym:
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3oraz ust.3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§6207)
Dochody bieżące
W tym:
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa ,
jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
- wpływy z różnych dochodów
RAZEM
W tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
W tym:
Z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 1.879,00 zł

12.729,00
1.879,00
1.879,00

Kwota w zł
Zmniejsz.

10.850,00
3.300,00
7.550,00
75.229,00
10.850,00
64.379,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/344/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 1 września 2010 r.
Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Dz.
600

Rozdz.
60016

60017

630
63095

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi wewnętrzne
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Pozostała działalność
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kwota w zł
Zwiększenia
115.579,00
53.079,00
53.079,00
53.079,00
62.500,00
62.500.00
62.500,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00

Kwota w zł
Zmniejszenia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 553
801
80101

80132

900
90017

90095

921
92109

926
92601

– 34710 –

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.Wydatki jednostek budżetowych
W tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
W tym wydatkina programy finansowane z udziałem środków
, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 , w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Szkoły artystyczne
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.Wydatkijednostek budżetowych
W tym:
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1.2 Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUALNA I COHRONA ŚRODOWISKA
Zakłady gospodarki komunalnej
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.dotacje na zadania bieżące
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
RAZEM
W tym:
1.Wydatki bieżące
2.Wydatki majątkowe
W tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 , w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Poz. 4204
105.950,00
13.850,00
10.850,00
10.850,00

-

10.850,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

92.100,00
92.100,00
86.600,00
75.000,00
11.600,00
5.500,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
59.000,00
59.000,00
34.000,00
34.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
325.229,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00

136.950,00
188.279,00

250.000,00

3.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 553

– 34711 –

Poz. 4204
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/344/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 1 września 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM NA ROK 2010
DZIAŁ

ROZDZIAŁ

600
60016

60017

630
63095

801
80101

900
90017

90095

921
92109

926

WYSZCZEGÓLNIENIE
Planowanych do realizacji
zadań inwestycyjnych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Modernizacja i budowadróg gminnych (drogi betonowe)i
Drogi wewnętrzne
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Modernizacja dróg dojazdowych (Roztoka Brzeziny)
TURYSTYKA
Pozostała działalność
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa wiat (altan turystycznych)w Siennej, Zbyszycach , Jelneji Roznowie
OSWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole szkół
w Podolu-Górowej
W tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków
, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakłady gospodarki komunalnej
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Zakupy inwestycyjne środków trwałych(dotacja dla
KZB)
Pozostała działalność
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Monitoring środowiska – budowa systemu kontrolnego
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Modernizacja budynku GOK y w Rożnowie (dok.proj.)
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota
zwiększenia
wydatków
majątkowych
115.579,00
53.079,00

Kwota
Zmniejszenia
wydatków
majątkowych

53.079,00
53.079,00
62.500.00
62.500,00
62.500,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

3.000,00

150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00

100.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 553
92601

– 34712 –

Poz. 4204

Obiekty sportowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Roztoce Brzeziny
2.Budowa boiska sportowego w Rożnowie (dok.proj.)
R A Z E M:

30.000,00

100.000,00

30.000,00

100.000,00

30.000,00

100.000,00
-

188.279,00

250.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLV/344/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 1 września 2010 r.
ZWIEKSZENIA W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDZETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA ROK 2010 .
Dz.

Rozdz.

900
90017

921
92109

Wyszczególnienie
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakłady Gospodarki komunalnej
W tym:
- dla jednostek sektora finansówpublicznych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
W tym :
-dla jednostek sektora finansówpublicznych
OGÓŁEM

Rodzaj dotacji z budżetu

Dotacja celowa na inwestycje
– zakup środków trwałych

Kwota
zwiększenia
-

Kwota
zmniejszenia
50.000,00

-

50.000,00
50.000,00

Dotacja podmiotowa

34.000,00
34.000,00
34.000,00

34.000,00

50.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 553

– 34713 –

Poz. 4204
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLV/344/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 1 września 2010 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY I POROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(zmiana załącznika Nr 10 Uchwały Nr XXXIX / 299/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad
Dunajcem na 2010 rok , zmienionego zał. Nr 6 uchwały Nr XL/308/2010 R. Gminy .z dn.24 marca 2010,i zał nr 4
do uchwały nr XLIII/10z dnia 23 czerwca 2010
I. WYDATKI MAJATKOWE (jednostka realizująca programy – Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem)
Lp.
Program – jego cel
i zadania

1.

2.

3.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich –Odnowa
i rozwój wsi- projekt
pn..Odnowa i modernizacja
centrum miejscowości
Bartkowa Posadowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich-Podstawowe
usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej - projekt
pn. Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
w miejscowościach Tropie,
Roztoka Brzeziny, Rożnów,
Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie, Jelna Gminy
Gródek nad Dunajcem
(etap I)
Małopolski Regionalny
Program Operacyjny
Infrastruktura społeczna
w tym edukacyjna
i sportowa – projekt pn.
Budowa Sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Podolu
Górowa

Okres
Realizacji
programu

2008-2010

2009-2011

Łączne
nakłady
finansowe

674.000,00

Wysokość wydatków
w roku 2010
W tym:
Środki
Środki
budżetu
z EFR
gminy
(PROW)
669.000,00
287.386,00 381.614,00

-

-

1.512.700,00
500.000,00
500.000,00

2007-2010

Wysokość wydatków
w roku 2011
W tym:
Środki
Środki
budżetu z EFR
gminy
(PROW)

-

1.000.000,00
70.069,00 929.931,00

2.984.900,00

3.000,00
1.121,00
1.879,00

-

-

5.171.600,00
R a z e m:

1.172.000,00
788.507,00 383.493,00

1.000.000,00
70.069,00 929.931,00
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II.WYDATKI BIEŻĄCE – jednostka realizująca program –Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem
Lp. Program –
jego cel i zadania

Okres
Łączne
realizacji nakłady
programu finansowe

1.

20092013

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki - Projekt
systemowy- „Czas na
zmiany” .
R A Z E M:

Wysokość wydatków w 2010
Wydatki w roku2011 r
Wydatki w roku 2012-2013
roku
W tym:
W tym:
W tym:
158.995,99
198.004,08
182.027,20
Środki
Środki Środki
Środki
Środki Środki
ŚrodkiUEEFS) Środki Środki
UE
budżetu budżetu UE
budżetu budżetu
budżetu budżetu
(EFS)
państwa gminy
(EFS)
państwa gminy
państwa gminy
628.285,01
168.303,47 2.039,44 27.661,17 154.723,12
1.874,88 25.429,20
135.146,59 1.637,66 22.211,74

628.285,01

158.995,99
198.004,08
182.027,20
135.146,59 1.637,66 22.211,74 168.303,47 2.039,44 27.661,17 154.723,12
1.874,88 25.429,20

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLV/344/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 1 września 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(zmiana załącznika nr 11 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku).
Lp.
1.
2.

3.

4.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan środków obrotowych na początku roku
PRZYCHODY
W tym:
a) dotacja z budżetu gminy
w tym:
kwota dotacji przedmiotowej-367.645,00
kwota dotacji celowej na wydatki majątkowe–330.000,00
b) przychody własne
c) inne zwiększenia
- pokrycie amortyzacji475.000,00
- inne zwiększenia2.000,00
WYDATKI
W tym:
a) wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenie i pochodne-546.600,00
-pozostałe wydatki bieżące-548.857,00
-amortyzacja-475.000,00
-inne zmniejszenia-2.000,00
b)wydatki majątkowe w tym:
-modernizacja i rozbudowa wodociągu
Gminnego -200.000,00
- zakup środków trwałych – 130.000,00
Stan środków obrotowych na końcu roku

KWOTA W ZŁOTYCH
12.649,00
1.902.457,00
697.645,00

727.812,00
477.000,00

1.902.457,00
1.572.457,00

330.000,00

12.649,00
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik

4204
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4205
4205

UCHWALA NR XLVI/347/2010
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
Na podstawie art. 30 ust.2b ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
Nr159, poz.1547 z późn. zm.) Rada Gminy w Grodku nad
Dunajcem u c h w a l a co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach
do Rady Gminy w Grodku nad Dunajcem, Rady Powiatu
Nowosądeckiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego tworzy się na terenie Gminy Grodek n/Dunajcem
odrebny obwód głosowania.1. Obwód głosowania
Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Siedzi-

ba Obwodowej Komisji Wyborczej - Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach Nr 12.
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wojtowi Gminy
Gródek nad Dunajcem.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik

4205

4206
4206

UCHWALA NR XLVI/355/2010
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 ze zm.), oraz art.166 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz.2104 ze zm. w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241), Rada
Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Zwiększa plan dochodów budżetu na 2010
rok o kwotę 3.285.000,00 zł ,w tym dochody majątkowe
3.269.000,00 zł i dochody bieżące 16.000,00 , oraz
zmniejsza o kwotę 271.531,00 w tym dochody majątkowe 265.531,00 złotych i dochody bieżące 6.000,00 złotych tj. do kwoty 29.638.843,30 złotych - jak
w załączniku Nr 1,
§ 2. 1.Zwiększa plan wydatków budżetu na 2010 rok
o kwotę 3.677.000,00 zł,oraz zmniejsza o kwotę
2.123.531,00 zł tj. do kwoty 30.739.343,30 złotych - jak
w załączniku nr 2.
2.Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

c)dotacje na zadania bieżące o kwotę 86.000,00 zł
2)zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę
100.000,00 zł w tym:
a)wydatków na obsługę długu 100.000,00 zł ,
3)zwiększenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2.768.000,00 zł ,oraz
zmniejszenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2.023.531,00 zł , w tym na
programy finansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej o 518.000,00 zł, - jak
w załączniku Nr 3
§ 3. 1.Wskutek zmian dokonanych w § 1 ust.1 i § 2
ust.1 zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę
1.460.000,00 złotych tj. do kwoty 1.100.500,00 złotych ,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 238.000,00 złotych .
2) zaciąganych kredytów w kwocie 862.500,00 złotych.

o kwotę

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę
1.460.000,00 złotych tj. do kwoty 2.238.000,00 złotych.

a)wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę
786.500,00 zł w tym:

§ 4. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów
budżetu po zmianach z § 3 ust. 2.– zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

1)zwiększenia planu
909.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia
325.500,00.zł

wydatków

i składki

bieżących

od

nich

naliczane

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 461.000,00 zł
b)świadczenia na rzecz osób fizycznych o 36.500,00 zł

§ 5. Zmniejsza się o 265.531,00 złotych plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
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§ 6. 1.Dokonuje się zmian w limitach wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne.
2.Po dokonanych zmianach ustala się w nowej
wersji i zastępuje dotychczas określone załącznikiem
Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku , zmienione załącznikiem nr 5 uchwały nr XL/308/2010 Rady
Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010 roku
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – w brzmieniu jak załącznik nr 6 do niniejszej
uchwały .
§ 7. 1.Zmniejsza wydatki na wieloletnie programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 518.000,00 złotych .
2.Po dokonanych zmianach ustala się w nowej
wersji i zastępuje dotychczas określone załącznikiem
Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku , zmienione załącznikiem nr 6 uchwały nr XL/308/2010 Rady
Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010 roku
, załącznikiem Nr 4 do uchwały nr XLIV/327/2010 z dnia
23 czerwca 2010 roku i załącznikiem Nr 5 uchwały
Nr XLV/344/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 01 września 2010 roku – Limity wydatków na
wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w brzmieniu jak załącznik nr 7 do niniejszej
uchwały .
§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy z tytułu
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
w 2010 roku o 956.000,00 złotych– zgodnie z załącznikiem Nr 8,
§ 9. 1.Zwieksza się o 956.000,00 złotych kwotę dotacji z budżetu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
tj. do kwoty 1.669.196,00 złotych .

Poz. 4206

2.Dokonane zmiany z ust.1 obejmują zwiększenie
o 86.000,00 złotych kwoty dotacji przedmiotowych ,
z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów usług związanych z remontem dróg gminnych, oraz zwiększenie
o 870.000,00 złotych kwoty dotacji celowej na inwestycyjne , z przeznaczeniem na finansowanie budowy
chodnika w miejscowości Gródek nad Dunajcem
i chodnika w miejscowości Podole Górowa.
3.Po dokonanych zmianach ustala się w nowej
wersji i zastępuje dotychczas określony załącznikiem Nr
11 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek
nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku , zmieniony
załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XLV/344/2010 R.Gminy
Gródek nad Dunajcem – Plan przychodów i kosztów
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku nad
Dunajcem na 2010 rok - w brzmieniu jak załącznik nr 9
do niniejszej uchwały .
§ 10. Dokonuje zmiany załącznika nr 12 – do uchwałyNr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok,
przedstawiającego Prognozowaną kwota długu publicznego Gminy Gródek nad Dunajcem w okresie
2008-2018 , który po dokonanych zmianach otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciai
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Dz.
600

801

756

900

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycjii zakupów inwestycyjnych własnych gmin.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
międzyj s t
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieżące
W tym:
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa
, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Dochody majątkowe
W tym:
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3oraz
ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓ© FIZYCZNYCHI OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Dochody bieżące
W tym:
-wpływy z różnych opłat
GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dochody bieżące
W tym:
-wpływy z różnych opłat
RAZEM
W tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
W tym:
Z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.869.000,00

Kwota w zł
Zwiększ.
1.400.000,00
1.400.000,00

Kwota w zł
Zmniejsz.
265.531,00
265.531,00

1.400.000,00

-

-

265.531,00

1.879.000,00
10.000,00
10.000,00

1.869.000,00
1.869.000,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.285.000,00

271.531,00

16.000,00
3.269.000,00

6.000,00
265.531,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Dz.
600

Rozdz.
60013

60016

60078

60095

754
75412

757
75702

801
80101

80103

80110

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.2. dotacje na zadania bieżące
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1 obsługa długu publicznego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
1.Wydatki bieżące w tym:

Kwota w zł
Zwiększenia
2.986.000,00
870.000,00
870.000,00
870.000,00
556.000,00
406.000,00
320.000,00

Kwota w zł
Zmniejszenia
1.370.531,00
1.370.531,00
1.370.531,00
1.370.531,00

320.000,00
86.000,00
150.000,00
150.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
457.000,00
263.150,00
173.150,00
171.150,00
148.150,00
23.000,00
2.000,00
90.000,00
90.000,00
28.550,00
28.550,00
26.050,00
26.050,00
2.500,00
164.300,00
164.300,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 553

80195

852
85214

854
85415

900
90001

90015

921
92195

– 34719 –

1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatkizwiązane z realizacją ich statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRPODOWISKA
Gospodarka ściekowai ochrona wód
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 , w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 , w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
RAZEM
W tym:
1.Wydatki bieżące
2.Wydatki majątkowe w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 , w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
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158.300,00
151.300,00
7.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00

-

635.000,00
635.000,00
635.000,00
635.000,00
500.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00

18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00

-

18.000,00

3.677.000,00

2.123.531,00

909.000,00
2.768.000,00

100.000,00
2.023.531,00

-

518.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM NA ROK 2010

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

600
60013

WYSZCZEGÓLNIENIE
Planowanych do realizacji
zadań inwestycyjnych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa chodnika przy DWnr 975 o dł. Ok.608 mb
oraz zatok autobusowych w m. Gródek nad Dunajcem

Kwota
zwiększenia
wydatków
majątkowych
2.520,000,00
870.000,00

Kwota
Zmniejszenia
Wydatków
majątkowych
1.370.531,00
1.370.531,00

870.000,00

1.370.531,00

-

735.757,00
634.774,00

2.Budowa chodnika przy DW nr 975 w m. Podole Górowa o długości ok.610 mb

-

60016

60078

754
75412

801
80101

900
90001

3.Budowa chodnika przy DWnr 975 o dł. Ok.608 mb
oraz zatok autobusowych w m. Gródek nad Dunajcem
(dotacja celowa KZB Gródek nad Dunajcem)

400.000,00

4.Budowa chodnika przy DW nr 975 w m. Podole Górowa o długości ok.610 mb ((dotacja celowa KZB Gródek nad Dunajcem)
Drogi publiczne gminne
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Modernizacja i budowa dróg gminnych (drogi betonowe)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1Odbudowa i modernizacja dróg gminnych po powodzi
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Zakup samochodu bojowego dla OSP Jelna

470.000,00

2.Remiza OSP w Przydonicy
OSWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole szkół
w Jelnej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
100.000,00
30.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
635.000,00
635.000,00
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W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej
w gminie

635.000,00
120.000,00
15.000,00

2.Rekultywacja Zbiorników Czchów Rożnów - wpłata
składki dla Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
500.000,00

921
92195

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów,
Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie, Jelna Gminy Gródek nad Dunajcem (etap I)
W tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa
W tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3
R A Z E M:
W tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3

500.000,00

28.000,00
28.000,00

18.000,00
18.000,00

28.000,00

18.000,00

28.000.00

18.000,00

-

18.000,00

2.768.000,00

2.023.531,00

-

518.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA 2010
(zmiana załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok, zmienionego zał nr 4 do
Uchwały Nr XLII/320/2010 R.Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2010 r)
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.
2.
3.
4.

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik- deficytbudżetu
PRZYCHODY BUDŻETU
-zaciągane kredyty
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
ROZCHODYBUDŻETU
- spłata rat zaciągniętych kredytów bankowych

5.

KWOTA
W ZŁOTYCH
29.638.843,30
30.739.343,30
1.100.500,00
2.238.000,00
2.000.000,00
238.000,00
1.137.500,00
1.137.500,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.

ZMNIEJSZENIA W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW
I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dz.
600

Rozdz.

Parag.

60013
6630

60013

WYSZCZEGÓLNIENIE
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
-Wydatki majątkowe
Z tego:
-inwestycje i zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM

Dochody
265.531,00
265.531,00
265.531,00

Wydatki
265.531,00
-

265.531,00
265.531,00

265.531,00

265.531,00
265.531,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
(zmiana załącznika Nr 9 Uchwały Nr XXXIX / 299/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad
Dunajcem na 2010 rok, zm.załącznik Nr 5 uchwały Nr XL/308/2010 R.Gminy z dnia 24.03.2010)
Jednostka realizująca programy wymienione w poz. 1 i 3– Urząd Gminy Gródek n/Dunajcem
Cel zadania z poz. 1 – Poprawa jakości atrakcyjności i wizerunku miejscowości Bartkowa Posadowa
Cel zadania z poz. 2 – Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem-Poprawa stanu środowiska naturalnego.
Cel zadania z poz. 3 -Poprawa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w gminie.
Lp.

Nazwa zadania
Realizowanego w ramach
w/w przedsięwzięcia

1.

Odnowa i modernizacja centrum
2008-2010
miejscowości Bartkowa Posadowa
Budowa przydomowych oczysz2009-2012
czalni ścieków w miejscowościach
Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów,
Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie,
Jelna gminy Gródek nad Dunajcem
(etap I)
Budowa Sali gimnastycznej przy
2010-2012
Zespole szkół w Jelnej
R a z e m:

2.

3.

Okres
Realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe
(brutto)
w złotych

PLANOWANA WYSOKOŚĆ
WYDATKÓW LATACH (kwoty w zł)
2010 r
2011
2012

-

-

2.000,00 1.500.000,00

-

2.974.000,00
331.000,00 1.780.000,00
5.172.700,00 1.012.000,00 3.280.000,00

863.000,00
863.000,00

684.000,00
1.514.700,00

679.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY I POROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(zmiana załącznika Nr 10 Uchwały NrXXXIX / 299/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad
Dunajcem na 2010 ro , zmienionego zał.Nr 6 uchwały Nr XL/308/2010 R.Gminy .z dn.24 marca 2010,i zał nr 4 do
uchwały nr XLIV/327/2010 z dnia 23 czerwca 2010 i zał. Nr 5 do Uchwały nr XLV/344/2010 R.Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 01 września 2010 r)
I. WYDATKI MAJATKOWE (jednostka realizująca programy – Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Lp.

Wysokość wydatków
w roku 2010
W tym:
Środki Środki
budżetu z EFR
gminy (PROW)
667.000,00
654.000,00
272.386,00 381.614,00

Okres Łączne
Realizacji Nakłady
programu finansowe

Program – jego cel i zadania

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2008-2010
Odnowa i rozwój wsi- projekt
pn..Odnowa i modernizacja centrummiejscowości Bartkowa Posadowa
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- 2009-2011 1.512.700,00
Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej - projekt pn.Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach Tropie, Roztoka
Brzeziny, Rożnów, Bujne, Gródek nad
Dunajcem, Lipie, Jelna Gminy Gródek
nad Dunajcem (etap I)
3. Małopolski Regionalny Program Opera- 2007-2010 2.984.900,00
cyjny
3.000,00
Infrastruktura społeczna w tym eduka1.121,00 1.879,00
cyjna i sportowa – projekt pn.Budowa
Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Podolu Górowa
R a z e m:
5.164.600,00
657.000,00
273.507,00 383.493,00

Wysokość wydatków
w roku 2011
W tym:
Środki
Środki
budżetu
z EFR
gminy
(PROW)
-

-

1.500.000,00
570.069,00
929.931,00

-

-

1.500.000,00
570.069,00
929.931,00

II.WYDATKI BIEŻĄCE – jednostka realizująca program –Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem
Lp. Program – jego
cel i zadania

1.

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki - Projekt
systemowy- „Czas na
zmiany” .
R A Z E M:

Okres
Łączne
realizacji nakłady
programu finansowe

Wysokość wydatków
w 2010 roku
W tym:
158.995,99
Środki
Środki Środki
UE(EFS) budżetu budżetu
państwa gminy

2009-2013 628.285,01

Wydatki w roku2011 r
W tym:

Wydatki w roku 2012-2013
W tym:

198.004,08
182.027,20
Środki Środki
Środki
Środki Środki
budżetu budżetu UEEFS)
budżetu budżetu
państwa gminy
państwa gminy
168.303,47 2.039,44 27.661,17 154.723,12 1.874,88 25.429,20
Środki
UEEFS)

135.146,59 1.637,66 22.211,74
628.285,01

158.995,99
198.004,08
182.027,20
135.146,59 1.637,66 22.211,74 168.303,47 2.039,44 27.661,17 154.723,12 1.874,88 25.429,20

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.

ZWIEKSZENIA W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDZETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA ROK 2010 .
Dz.

Rozdz.

600
60013

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
W tym:
- dla jednostek sektora
finansów publicznych

Rodzaj dotacji z budżetu

Dotacja celowa na inwestycje dla
KZB
W tym:
1.Budowa chodnika przy DWnr 975
o dł. Ok.608 mb oraz zatok autobusowych w m. Gródek nad Dunajcem

Kwota
zwiększenia
956.000,00
870.000,00

Kwota
zmniejszenia
-

400.000,00
470.000,00

60016

Drogi publiczne gminne
W tym:
- dla jednostek sektora
finansówpublicznych
OGÓŁEM

2.Budowa chodnika przy DW nr 975
w m. Podole Górowa o długości
ok.610 mb
Dotacja przedmiotowa – dla KZB
W tym:
do usług związanych z remontem
dróg gminnych

86.000,00
86.000,00
956.000,00

-

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
( zmiana załącznika nr 11 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku, zmienionego zał. Nr 6 do Uchwały nr XLV/344/2010 R.Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 01 września 2010 r).
Lp.
1.
2.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan środków obrotowych na początku roku
PRZYCHODY
W tym:
a) dotacja z budżetu gminy
w tym:
kwota dotacji przedmiotowej-453.645,00
kwota dotacji celowej na wydatki majątkowe–1.200.000,00
b) przychody własne
c) inne zwiększenia
- pokrycie amortyzacji 475.000,00
- inne zwiększenia2.000,00

KWOTA
W ZŁOTYCH
12.649,00
2.858.457,00
1.653.645,00

727.812,00
477.000,00
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WYDATKI
W tym:
a) wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenie i pochodne-561.600,00
-pozostałe wydatki bieżące-619.857,00
-amortyzacja-475.000,00
-inne zmniejszenia-2.000,00

2.858.457,00
1.658.457,00

b)wydatki majątkowe w tym:
-modernizacja i rozbudowa wodociągu
Gminnego -200.000,00
-.Budowa chodnika przy DWnr 975 o dł. Ok.608 mb oraz zatok
autobusowych w m. Gródek nad Dunajcem – 400.000,00
- Budowa chodnika przy DW nr 975 w m. Podole Górowa o długości
ok.610 mb – 470.000,00
- zakup środków trwałych – 130.000,00
Stan środków obrotowych na końcu roku

1.200.000,00

12.649,00
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 października 2010 r.
Prognozowana kwota długu publicznego Gminy Gródek nad Dunajcem w okresie 2008 - 2018
Lp.
1
I

Wyszczególnienie
2
DOCHODY BUDŻETU ogółem:
W tym:
a)podatki i opłaty lokalne
b)udziały w podatkach państwowych
c)dochody z mienia
d)subwencje
e)dotacje z budżetu państwa do
zadań zleconych
f)środki z budżetu Unii Europejskiej
g) pozostałe dochody
II
PRZYCHODY BUDŻETU
2.1 Pożyczki / kredyty
2.1.1 W tym:przychody z
zadłużenie z pożyczek/ kredytówzaciąganychw związku ze
środkami przyrzeczonymi
w umowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu
Spójności i funduszy strukturalnych UE
2.2 Wolne środki jako nadwyżka
środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym
budżetu po rozliczeniu kredytów
i pożyczek
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
OGÓŁEM POZYCJA I +II
III
WYDATKI BUDŻETUogółem:
3.1 Wydatki bieżące
3.1.1 W tym :Koszty obsługi długu(
odsetki)
3.2 Wydatki majątkowe
3.2.1 W tym : wydatki inwestycyjne

2008
2009
2010
2011
2012
2013
3
4
5
6
7
8
25 202 518,00 25 120 248,00 29 638 843,30 25 384 654,00 25 154 723,00 25 600 000,00
4 591 711,00 4 815 238,00 4 730 000,00 4 800 000,00 4 850 000,00 4 900 000,00
1 930 944,00 1 794 656,00 1 796 086,00 1 930 000,00 2 000 000,00 2 070 000,00
53 253,00
44 900,00
55 600,00
48 000,00
50 000,00
50 000,00
9 758 688,00 11 182 615,00 12 238 881,00 13 100 000,00 13 600 000,00 14 000 000,00
3 929 378,00 4 000 820,00 4 765 982,05 4 100 000,00 4 150 000,00 4 190 000,00
218 590,00

89 258,00 2 385 760,59 1 084 654,00

4 719 954,00 3 192 761,00 3 666 533,66
1 555 598,00 3 300 093,00 2 238 000,00
1 200 000,00 2 800 000,00 2 000 000,00

355 598,00

500 093,00

322 000,00
0,00

154 723,00

0,00

350 000,00
0,00

390 000,00
0,00

238 000,00

0,00
0,00
0,00
26 758 116,00 28 420 341,00 31 876 843,30 25 384 654,00 25 154 723,00 25 600 000,00
25 507 624,00 27 370 248,00 30 739 343,30 24 364 654,00 24 054 723,00 24 800 000,00
18 096 837,00 19 827 247,00 23 046 443,30 21 174 723,00 21 554 723,00 22 000 000,00
107 677,00
148 000,00
220 200,00
292 500,00
229 400,00
148 300,00
7 410 787,00 7 543 001,00 7 692 900,00 3 189 931,00 2 500 000,00 2 800 000,00
7 410 787,00 7 543 001,00 7 692 900,00 3 189 931,00 2 500 000,00 2 800 000,00
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W tym wydatki majątkowe
z udziałem środkówz budżetu
U.E.
3.3 Potencjalne spłaty z tytułu
udzielonych poręczeń
i gwarancji
IV
ROZCHODY BUDŻETU
4.1 Spłata pożyczek / kredytów
Ogółem 3.1.1 + IV
4.2 W tym: Dług publiczny powstały
w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami
strukt. lub Fund. Spójności Unii
Europejskiej
4.4 Obciążenia budżetu: SUMA:*
3.1.1 +4.1 – 4.2
V.
Łączne zadłużenie na koniec
roku budżetowego
W tym:
- z tytułu kredytów
- z tytułu pożyczek
- z tytułu emisji obligacji
- z tytułu zobowiązań wymagalnych
5.1 W tym: Dług publiczny powstały
w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami
strukt. lub Fund. Spójności Unii
Europejskiej
5.2 Saldo zadłużenia(V – 5.1.)
VI
Wskaźniki zadłużenia
6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach
publicznych (4.4. : I ≤ 15%)
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach
publicznych (5.2. : I ≤ 60%)
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815 995,99 1 698 004,00

182 027,00

0,00

749 220,00 1 050 093,00 1 137 500,00 1 020 000,00 1 100 000,00
749 220,00 1 050 093,00 1 137 500,00 1 020 000,00 1 100 000,00
856 897,00 1 198 093,00 1 357 700,00 1 312 500,00 1 329 400,00

800 000,00
800 000,00
948 300,00

856 897,00 1 198 093,00 1 357 700,00 1 312 500,00 1 329 400,00

948 300,00

2 707 593,00 3 657 500,00 4 520 000,00 3 500 000,00 2 400 000,00 1 600 000,00
2 707 593,00 3 657 500,00 4 520 000,00 3 500 000,00 2 400 000,00 1 600 000,00

2 707 593,00 3 657 500,00 4 520 000,00 3 500 000,00 2 400 000,00 1 600 000,00
3,40

4,77

4,58

5,17

5,28

3,70

10,74

14,56

15,25

13,79

9,54

6,25
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1
I

II
2.1
2.1.1

2.2

2.3
III
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

3.3
IV
4.1
4.2

4.4
V.

5.1

5.2
VI
6.1
6.2

Wyszczególnienie
2
DOCHODY BUDŻETU ogółem:
W tym:
a)podatki i opłaty lokalne
b)udziały w podatkach państwowych
c)dochody z mienia
d)subwencje
e)dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
f)środki z budżetu Unii Europejskiej
g) pozostałe dochody
PRZYCHODY BUDŻETU
Pożyczki / kredyty
W tym:przychody z
zadłużenie z pożyczek/ kredytówzaciąganychw
związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie
z podmiotem przekazującym środki z Funduszu
Spójności i funduszy strukturalnych UE
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym
budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek
Nadwyżka z lat ubiegłych
OGÓŁEM POZYCJA I +II
WYDATKI BUDŻETUogółem:
Wydatki bieżące
W tym :Koszty obsługi długu( odsetki)
Wydatki majątkowe
W tym : wydatki inwestycyjne
W tym wydatki majątkowe z udziałem środkówz
budżetu U.E.
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata pożyczek / kredytów
Ogółem 3.1.1 + IV
W tym: Dług publiczny powstały w związku ze
środkami określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami strukt. lub Fund.
Spójności Unii Europejskiej
Obciążenia budżetu: SUMA:*
3.1.1 +4.1 – 4.2
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
W tym:
- z tytułu kredytów
- z tytułu pożyczek
- z tytułu emisji obligacji
- z tytułu zobowiązań wymagalnych
W tym: Dług publiczny powstały w związku ze
środkami określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami strukt. lub Fund.
Spójności Unii Europejskiej
Saldo zadłużenia(V – 5.1.)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : I ≤ 15%)
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I ≤ 60%)
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2014
2015
2016
2017
2018
9
10
11
12
13
26 100 000,00 26 700 000,00 27 100 000,00 27 600 000,00 28 100 000,00
4 960 000,00
2 140 000,00
50 000,00
14 300 000,00
4 250 000,00
0,00
400 000,00
0,00

5 000 000,00
2 200 000,00
50 000,00
14 700 000,00
4 300 000,00
0,00
450 000,00
0,00

5 010 000,00
2 280 000,00
60 000,00
14 900 000,00
4 400 000,00
0,00
450 000,00
0,00

5 050 000,00
2 350 000,00
60 000,00
15 200 000,00
4 450 000,00
0,00
490 000,00
0,00

5 050 000,00
2 400 000,00
60 000,00
15 500 000,00
4 550 000,00
0,00
540 000,00
0,00

26 100 000,00
25 300 000,00
22 400 000,00
92 600,00
2 900 000,00
2 900 000,00

26 700 000,00
25 900 000,00
22 800 000,00
46 900,00
3 100 000,00
3 100 000,00

27 100 000,00
27 100 000,00
23 200 000,00
,00
3 900 000,00
3 900 000,00

27 600 000,00
27 600 000,00
23 500 000,00
0,00
4 100 000,00
4 100 000,00

28 100 000,00
28 100 000,00
23 900 000,00
0,00
4 200 000,00
4 200 000,00

800 000,00
800 000,00
892 600,00

800 000,00
800 000,00
846 900,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

892 600,00

846 900,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00
800 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,42

3,17

0,00

0,00

0,00

3,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Informacja dotycząca aktualnej struktury długuGminy Gródek n/Dunajcem .
I. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu
- rok zaciągnięcia- 2003
- kwota zaciągniętego kredytu-960.000 zł
- nazwa zadania, na które zaciągnięto kredyt– Finansowanie zadań inwestycyjnych
- okres spłaty8 lat tj. 2004 do2011po 120.000 złotych rocznie ( dwie raty po 60.000 zł)
- zabezpieczenie-weksel własny in blanco
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- spłacono-780.000 zł
- Stan zadłużenia obecnie-180.000 zł
II. Kredyt zaciągnięty w BGŻ Nowy Sącz ·
rok zaciągnięcia- 2002
- kwota zaciągniętego kredytu-1.100.000 zł
- nazwa zadania, na które zaciągnięto kredyt–kredyt na budownictwo mieszkaniowe związane z usuwaniem skutków
powodzi.
- Okres spłaty2003 do 2010 r.
- spłacono – 1.065.625 złotych
- zabezpieczenie-weksel własny in blanco
- stan zadłużenia obecnie34.375 zł
III. Kredyt zaciągnięty w B.S. Nowy Sącz
- Rok zaciągnięcia – 2005
- Kwota zaciągniętego kredytu- 800.000 zł
- Nazwa zadania , na które zaciągnięto kredyt – Finansowanie zadań inwestycyjnych
- Okres spłaty5 lat tj. 2006do 2010 r. w ratach w wysokości po 90.000 zł,
- Spłacono- 800.000 zł
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco
- Stan zadłużenia obecnie- 0 zł
IV. Kredyt zaciągnięty w B.S. Nowy Sącz
- Rok zaciągnięcia – 2007
- Kwota zaciągniętego kredytu- 900.000 zł
- Nazwa zadania , na które zaciągnięto kredyt – Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- Okres spłaty 3 lata tj. 2008 do 2010 r. ( w 6-ciu ratach po 150.000 zł),
- Spłacono-900.000 zł
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco
- Stan zadłużenia obecnie-0 zł
V. Kredyt zaciągnięty w B.S. Nowy Sącz
- Rok zaciągnięcia – 2008
- Kwota zaciągniętego kredytu- 1.200.000 zł
- Nazwa zadania , na które zaciągnięto kredyt – Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- Okres spłaty 4 lata tj. 2009 do 2012 r. ( w 8. ratach po 150.000 zł),
- Spłacono-450.000zł
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco
- Stan zadłużenia obecnie-750.000 zł
VI. Kredyt zaciągnięty w BOŚ Warszawa Odz.Kraków
- Rok zaciągnięcia – 2009
- Kwota zaciągniętego kredytu- 2.000.000 zł
- Nazwa zadania , na które zaciągnięto kredyt – Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązańz tytułu kredytów i pożyczek
- Okres spłaty 6 lat tj. 2010do 2015 r. (4 raty po 100.000 złotych i 8 rat po 200.000 złotych),
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco
- Spłacono – 100.000 zł
- Stan zadłużenia obecnie-1.900.000 zł
Stan zadłużenia Gminy Gródek nad Dunajcem na dzień 30 września 2010 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.864.375 złotych, co stanowi 9,66 % obecnie prognozowanej kwoty dochodów .
VII. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku w kwocie 2.000.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
na 2010 rok.
Prognozowana kwota długu gminy na koniec 2010 roku z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów
szacowana jest na kwotę 4.520.000 złotych i stanowić będzie 15,25% prognozowanej kwoty dochodów na rok 2010.
Ponadto informujemy , że:
- w okresie 2009 i 2010 roku Gmina Gródek nad Dunajcem nie udzielała żadnych pożyczek , gwarancji ani poręczeń.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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UCHWALA NR CVIII/1475/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie, przyjęte Uchwałą Nr 7/2010 Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267

w Krakowie w sprawie zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie,
stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa
Elżbieta Sieja

Załącznik
do uchwały Nr CVIII/1475/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r.
Uchwała Nr 7/2010
Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § 24
Statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej
267 w Krakowie, zatwierdzonego
Uchwałą
Nr LII/505/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r.
– Rada Społeczna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267
w Krakowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr LII/505/04 Rady
Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r.:
1) W § 3 pkt 1otrzymuje brzmienie:
„1/ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej /t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.
zm./”;
2) W § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.
zm./”;
3) W § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4/ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
/t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./”,
4) W § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W sytuacji, gdy Dyrektor Zakładu jest lekarzem,
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa może
pozostać nie obsadzone. W razie nie obsadzenia sta-

nowiska Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, obowiązki
tego Zastępcy wykonuje Dyrektor Zakładu.”;
5) W §17 w ust. 1, po pkt 2 dodaje się pkt 2 a
w brzmieniu:
„2a/ na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”;
6) W §17 ust. 1 pkt 5 oznacza się jako ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 mogą być
finansowane ze środków publicznych pozostających
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia,
podmiotu, który utworzył Zakład, oraz jednostki samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.”;
7) W §17 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, mogą być
współfinansowane ze środków publicznych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw
zdrowia, podmiotu, który utworzył Zakład, oraz jednostki samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.”;
8) W § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Fundusz Zakładu
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A. zwiększa się o:
1/ zysk netto,
2/ kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,
B. zmniejsza się o:
1/ stratę netto,
2/ kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych
aktywów.”;
9) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc
dotychczasowy
Statut
zatwierdzony
Uchwałą
Nr LXXXI/692/01 Rady Miasta Krakowa z dnia
20 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej
267 w Krakowie, zmieniony uchwałą Nr VII/65/03 Rady
Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2003 r.”,

Poz. 4207,4208,4209

10) W § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu, jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Krakowa. Dyrektorem jest osoba posiadajaca wykształcenie
wyższe, odpowiedniej specjalności umożliwiajacej
wykonywanie zadań na tym stanowisku.".
§ 2. Uchyla się:
1) Uchwałę Nr 7/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Krakowie;
2) Uchwałę Nr 4/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Krakowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krakowa.
Przewodniczący Rady Społecznej
Paweł Stańczyk

4207

4208
4208

UCHWALA NR XLVII/696/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia
gminnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz
art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami)- Rada
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
w Muszynie na czas nieoznaczony:

3. 5 pomieszczeń znajdujących się w budynku
przedszkola w Muszynie o pow. użytkowej 89 m2,
4. wchodzących w skład zasobu mienia gminnego,
z przeznaczeniem na działalność kulturalną związaną
z wypożyczaniem książek.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Sułkowski

1. 2 pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły w Powroźniku o łącznej pow. użytkowej 55,52 m2,
2. 1 pomieszczenia znajdującego się w budynku
szkoły w Żegiestowie o pow. użytkowej 50 m2,
4208

4209
4209

UCHWALA NR XL/374/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sękowa uchwala
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej
Nr XXXV/324/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 stycznia 2010r. polegających na:
1) Zmianie planu dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr1.
2) Zmianie planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
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3) Zmianie planu przychodów, rozchodów zgodnie
z Załącznikiem Nr 3.
§ 2. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 deficyt
Gminy Sękowa wynosi 2.428.785,52 zł i zostanie pokryty
z pożyczek i kredytów.
§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 2.2 Uchwały Budżetowej dotyczący wydatków majątkowych 2010roku
i przyjmuje zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej
Uchwały
§ 4. Zmienia się Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej
dotyczący planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi
jednostkami sektora finansów publicznych i przyjmuje
zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 7 Uchwały Budżetowej dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Sękowa w 2010 roku i przyjmuje zgodnie z Załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się Załączniki Nr 8 Uchwały Budżetowej na 2010r, dotyczący Limitów Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne który otrzymuje brzmienie
jak Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały

Poz. 4209

§ 7. Zmienia się Załączniki Nr 9 Uchwały Budżetowej na 2010r, dotyczący Wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który otrzymuje
brzmienie jak Załączniki Nr 8 do niniejszej uchwały
§ 8. Zmienia się załącznik Nr 11 Uchwały Budżetowej na 2010r, dotyczący prognozy kwoty długu
i przyjmuje zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Sękowa
§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
mieszkańcom gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY SĘKOWA NA 2010 r.
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW ROZCHODÓW
W BUDŻECIE GMINY SĘKOWA NA 2010R.

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT
PRZYCHODY
W tym;
kredyty i pożyczki
wolne środki
ROZCHODY

Plan
16 062 021,34
21 194 450,86
5 132 429,52
5 668 922,65

Zwiększenie
450 831
591 640
89 650

Zmniejszenie
1 715 820
4 560 273
2 703 644
2 743 294

5 618 922,65
50 000
536 493,13

89 650
50 000

2 743 294,00
-

/ w złotych/
Plan po zmianach
14 797 032,34
17 225 817,86
2 428 785,52
3 015 278,65
2 875 628,65

139 650
586 493,13
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2010
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010
I. Plan dotacji
/w złotych/
Dział Rozdz.
§
Nazwa
Plan na 2010
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8 000
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
8 000
2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed8 000
nostkami samorządu terytorialnego
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
26 330
75412
Ochotnicze straże pożarne
26 330
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
26 330
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem dotacje
34 330,00
II. Plan wydatków
Dział
921

Rozdz.
92120

754
75412

§

Nazwa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące
Z tego;
wydatki jednostek budżetowych
Z tego;
wydatki związane zrealizacją ich statutowych zadań
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki majątkowe
Ogółem wydatki

Plan na 2010
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
26 330
26 330
26 330
34 330,00
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.
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Załącznik nr 9
do uchwały Nr XL/374/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 1 października 2010 r.
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UCHWALA NR XLII/42/10
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Zielonki.
Na podstawie: art 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada
Gminy Zielonki uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Zielonki w załączniku nr 1
do Uchwały nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia
30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki, podejmuje następujące zmiany:1. Zmienia § 1
ust. 2 pkt. 2 poprzez nadanie następującego brzmienia:
“kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć
kwotę, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) tj. 91,00 zł”.

2. Zmienia § 6 ust. 4 poprzez nadanie następującego brzmienia:
„Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie
krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym
roku szkolnym”.
3. Zmienia § 12 pkt 1 poprzez nadanie następującego brzmienia:
„rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia”.
4. Zmienia § 9 ust. 1 poprzez nadanie następującego brzmienia:
Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób :

Kategoria stypendium

Średni dochód miesięcznie netto na jednego członka rodziny w zł

I
II
III
IV

do 100,00 zł
powyżej 100,00 zł do 200,00 zł
powyżej 200,00 zł do 250,00 zł
powyżej 250,00 zł do wysokości dochodu, o którym mowa w art.
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Kwota
stypendium w zł
88,00 zł
83,00 zł
78,00 zł
73,00 zł

5. Zmienia § 10 ust. 1 poprzez nadanie następującego brzmienia:
Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w następujący sposób:
Kategoria
zasiłku
I
II
III
IV

Średni dochód miesięcznie netto na jednego członka rodziny w zł
do 150,00 zł
powyżej 150,00 zł do 200,00 zł
powyżej 200,00 zł do 250,00 zł
powyżej 250,00 zł do wysokości dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielonki.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/57/2006 Rady Gminy
Zielonki z dnia 21 września 2006 roku w sprawie zmiany
w Uchwale nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia
30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki.
4210

Kwota
zasiłku w zł
455,00 zł
364,00 zł
273,00 zł
182,00 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Krawczyk

Dziennik Urzędowy
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UCHWALA NR XLII/49/2010
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591
ze zm.), art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 123
poz. 858 ze zm.), Rada Gminy Zielonki uchwala co następuje:
§ 1. Zatwiedza się Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Spółkę z o. o., ul. Forteczna 3,
32-086 Węgrzce stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielonki.
§ 3. Z wejściem w życie niniejszego regulaminu traci moc prawną Uchwała nr XI/64/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Zielonki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
Ryszard Krawczyk

Załącznik
do uchwały Nr XLII/49/2010
Rady Gminy Zielonki
z dnia 2 września 2010 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZIELONKI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
na terenie gminy Zielonki oraz zasady korzystania z tych
usług przez odbiorców usług.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „ustawa” - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. Nr 123 poz. 858
z 2006 r. ze zm.),
2) „umowa” - zawarta pomiędzy odbiorcą usług i przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym pisemna
umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków, chyba że z treści regulaminu wynika, że chodzi o inną umowę,
3) „cennik usług” – zestawienie cen za usługi inne niż
wynikające z umów, o których mowa w pkt.2),
4) „regulamin” - niniejszy dokument uchwalony przez
Radę Gminy Zielonki,
5) „umowa o przyłączenie” – pisemna umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci,
6) „warunki przyłączenia nieruchomości” – oświadczenie
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zapewnieniu dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków oraz o warunkach przyłączenia nieruchomości do
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zwane również „warunkami przyłączenia”,
7) „warunki przyłączenia sieci” – oświadczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o warunkach

przyłączenia projektowanych sieci do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
8) „inwestor” – osoba, która z własnych środków buduje
urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne,
9) „punkt czerpalny” – miejsce poboru wody w obrębie
obiektu budowlanego i jego otoczenia,
3. Użyte w regulaminie określenia niezdefiniowane w ust. 2, zdefiniowane są w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
§ 2. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją
Wójta Gminy Zielonki oraz o pozwolenia wodnoprawne
na pobór wody oraz odprowadzanie ścieków.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
zobowiązane jest do utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 2
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. Poziom świadczonych usług przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie ilości, jakości
oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust.1
oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie
odrębnych przepisów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 553
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§ 4. Jakość wody do spożycia oraz jakość wprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej jest określana
na podstawie odrębnych przepisów, natomiast parametry techniczne i ilościowe dostawy wody i odbioru ścieków są określane na podstawie odrębnych przepisów
i warunków lokalnych
Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług
§ 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie
pisemnych umów zawieranych z odbiorcami usług,
zgodnie z zapisami ustawy i niniejszego regulaminu
2. Warunkami zawarcia umowy są:
1) przyłączenie nieruchomości do sieci,
2) wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Umowa może być zawarta:
1) z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - na jej
wniosek,
2) z osobą korzystającą z lokalu, jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi - na wniosek właściciela lub zarządcy.
4. W przypadku braku osoby uprawnionej do zawarcia umowy zgodnie z ust. 3 pkt. 1), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zawrzeć umowę z osobą
upoważnioną przez osoby korzystające z lokalu/lokali
w danym budynku.
5. Osoba, o której mowa w ust.3 pkt. 1), składa do
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pisemny wniosek o zawarcie umowy.
6. W przypadku zmiany odbiorcy usług bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia
usług, osoba o której mowa w ust.3 pkt. 1) zobowiązana
jest do złożenia wniosku celem zawarcia umowy niezwłocznie po wystąpieniu zmiany. Umowa z nowym
odbiorcą usług zostanie zawarta na dotychczasowych
warunkach.
7. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę
na przyłączenie odbiorcy usług, który korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
8. Z umowy zawartej z odbiorcą usług wynika m.in.:
maksymalna ilość dostarczanej wody, maksymalna ilość
odprowadzanych ścieków oraz dopuszczalny poziom ich
zanieczyszczeń wynikający z posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego technicznych
i technologicznych możliwości oczyszczania, inne parametry techniczne dostarczanej wody i odbieranych ścieków
oraz warunki, na jakich będzie dostarczana woda i będą
odprowadzane ścieki, wynikające z dokumentacji projektowej i warunków przyłączenia
9. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy, wskazywać
miejsce publikacji regulaminu oraz określać tryb i warunki jej rozwiązania.

Poz. 4211

10. Z odbiorcami usług korzystającymi zarówno
z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może zawrzeć jedną umowę.
§ 6. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Informacje podane przez odbiorcę usług
w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby
lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji,
wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich
zmianie przez odbiorcę usług. Odbiorca usług ponosi
odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikające
z zaniedbania tego obowiązku. Pisma kierowane do
odbiorcy usług na dotychczasowy adres dwukrotnie
i przez niego nie odebrane, pozostawia się w aktach
przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego
ze
skutkiem ich doręczenia.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko
w formie pisemnej:
1) za porozumieniem stron,
2) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie,
3) bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
może odstąpić od umowy w trybie i przypadkach przewidzianych w art. 8 ustawy oraz gdy odbiorca usług nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia
umowy oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku odcięcia dostawy wody lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w sytuacjach
o których mowa w § 39 regulaminu
6. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 7. 1. Umowa wygasa w przypadku wystąpienia
przyczyn technicznych i prawnych uniemożliwiających
dalsze świadczenie usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rzecz odbiorcy usług w szczególności takich jak:
1) śmierć odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2) likwidacji bądź upadłości odbiorcy usług będącego
przedsiębiorcą,
3) upływu czasu, na który została zawarta,
4) w dniu likwidacji przyłączy w sytuacji, o której mowa
w ust. 4,
5) odcięcia od sieci przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
6) niemożności dalszego świadczenia usług na warunkach określonych w umowie i niniejszym regulaminie,
7) zaistnienia przyczyn kwalifikowanych jako siła wyższa,
8) odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego w sposób, o którym mowa w § 40
ust. 1 pkt. 3) i ust. 3 pkt. 2) regulaminu,
2. Wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem
przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków.
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3. Odcięcie lub zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego następuje po uprzednim
pisemnym powiadomieniu odbiorcy usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z zastrzeżeniem § 41 ust. 3 regulaminu.

dociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego opracowane na podstawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ma prawo odciąć przyłącze wodociągowe lub/i przyłącze
kanalizacyjne w obiektach opuszczonych tj. takich, które
pozostają nie zasiedlone przez okres dłuższy niż
6 miesięcy, a równocześnie nie ma możliwości ustalenia, kto jest właścicielem, administratorem lub osobą
korzystającą z obiektu, bądź też właściciel, administrator
lub osoba korzystająca z obiektu nie wyrażają zainteresowania istnieniem przyłącza. W tej sytuacji uważa się,
że właściciel, administrator bądź osoba korzystająca
z obiektu nie wyraża zainteresowania istnieniem przyłącza również wtedy, gdy nie odpowie on na dwukrotne
(wysłane w odstępach miesięcznych) pisemne wezwania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ma prawo odmówić:

§ 8. 1. Przyszły odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach przyłączenia nieruchomości lub umowie o przyłączenie.
2. Ponowne przyłączenie nieruchomości do sieci,
po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, następuje po złożeniu
przez odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada przyszłemu odbiorcy usług umowę do podpisania.
4. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku
o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.
§ 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może odmówić zawarcia umowy w przypadku,
gdy jej zawarcie spowodowałoby naruszenie praw innych odbiorców usług wynikających z dotychczas zawartych umów z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
może odmówić zawarcia umowy z właścicielem lub
zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione
równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6
ust. 6 ustawy.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej
obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające
ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym
budynku, w terminie określonym w umowie.
Rozdział 4
Techniczne warunki określające możliwości dostępu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 10. Poziom dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wo-

1) wydania warunków przyłączenia sieci i warunków
przyłączenia nieruchomości w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz braku warunków technicznych umożliwiających realizację usług,
2) przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających
warunków technicznych uniemożliwiających realizację
usługi,
3) przyłączenia nieruchomości do sieci i zawarcia umowy, gdy przyłącze zostało wykonane bez uzyskania
warunków przyłączenia nieruchomości bądź zostało
wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości i obowiązującymi przepisami,
bądź zostało wykonane bez zawarcia umowy o przyłączenie.
§ 12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne uzgadnia przedstawione przez inwestora:
1) koncepcje budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) dokumentacje projektowe budowy przyłączy oraz
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) wielobranżowe dokumentacje projektowe budowy
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty uzgodnienia.
§ 13. 1. W przypadku, gdy plany inwestycyjne inwestora wyprzedzają plany inwestycyjne przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego i gminy i zadania ujęte
w ich budżetach w tym zakresie, inwestor może wybudować z własnych środków urządzenia wodociągowe i/lub
kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.
2. Warunki budowy urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych i ewentualnego odpłatnego przekazania ich gminie/przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu określane są w umowie odpłatnego
przekazania zawartej po negocjacjach między inwestorem a gminą/ przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym.
3. W przypadku nieprzekazywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych inwestor przedstawia
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu stosowne oświadczenie.
4. Umowa o której mowa w ust. 2 bądź oświadczenie o którym mowa w ust. 3 poprzedza wydanie
warunków technicznych, zawarcie umowy o przyłączenie i wybudowanie urządzeń.
§ 14. 1. Inwestor planujący budowę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych występuje do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z wnioskami
o wydanie:
1) informacji technicznej,
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2) warunków przyłączenia urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych do gminnej sieci wodociągowokanalizacyjnej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1),
inwestor załącza mapę sytuacyjno–wysokościową wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz bilans wody i ścieków, zaś do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2)
inwestor załącza :
1) koncepcję projektową,
2) umowę z gminą/przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym, o której mowa w § 13 ust. 2 regulaminu lub oświadczenie, o którym mowa w § 13
ust. 3 o nie przekazywaniu urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych.
§ 15. 1. Informację techniczną, o której mowa
w § 14 ust. 1 pkt. 1) wydaje się w oparciu o:
1) dokumentacje dotyczące istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) istniejące i dostępne w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
dokumentacje
projektowe
i koncepcje dotyczące budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane przez gminę,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub innych inwestorów.
2. Informacja techniczna stanowi podstawę do
opracowania koncepcji projektowej, o której mowa
w § 14 ust. 2 pkt. 1)
§ 16. Warunki przyłączenia sieci zawierają w szczególności:
1) miejsce i sposób włączenia sieci do gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) parametry techniczne sieci,
3) informacje o warunkach budowy i odbioru sieci,
4) termin ich ważności.
§ 17. 1. Warunki przyłączenia sieci, o których mowa
w § 14 ust. 1 pkt. 2) regulaminu są ważne 2 lata od daty
ich wydania
2. Informacja techniczna, o której mowa w § 14
ust. 1 pkt. 1) regulaminu jest ważna 2 lata od daty jej
wydania.
§ 18. 1. Inwestor, o którym mowa w § 13 ust. 1 regulaminu, który wybudował z własnych środków urządzenia wodociągowe i/lub urządzenia kanalizacyjne,
może je przekazywać odpłatnie, gminie na warunkach
uzgodnionych w odrębnej umowie zawartej między
inwestorem a gminą.
2. Gmina przejmie urządzenia wodociągowe i/lub
urządzenia kanalizacyjne, o których mowa w ust. 1,
jeżeli:
1) odpowiadają warunkom technicznym określonym
w odrębnych przepisach,
2) nie posiada urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na obszarze, na którym inwestor wybudował
urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne,
3) są objęte wieloletnim planem rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
4) właściciele nieruchomości na których wybudowano
urządzenia ustanowili ograniczone prawo rzeczowe na
ich wybudowanie i eksploatację.
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3. Gmina może odroczyć zapłatę należności za
przejęte urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne
w sytuacji braku możliwości ich sfinansowania w danym roku.
4. Przyłączenie sieci do gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na podstawie warunków przyłączenia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydanej przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne i umowy o przyłączenie zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
Rozdział 5
Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci oraz
sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne wykonanych przyłączy
§ 19. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci odbywa
się przez przyłącze wodociągowe z jednym wodomierzem
głównym i przyłącze(a) kanalizacyjne lub przez przyłącze
wodociągowe z kilkoma wodomierzami głównymi w układzie równoległym i przyłącze(a) kanalizacyjne.
2. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na podstawie
warunków przyłączenia nieruchomości określanych
przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
oraz na podstawie umowy o przyłączenie.
§ 20. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
występuje do przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego z wnioskiem o wydanie informacji technicznej
i/albo wydanie warunków przyłączenia.
2. Osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci mogą być:
1) osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci,
2) osoby korzystające z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 powinny
w szczególności zawierać:
1) dane dotyczące identyfikacji osoby ubiegającej się
o przyłączenie nieruchomości,
2) adres podłączanej nieruchomości,
3) adres do korespondencji,
4) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
5) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie.
4. Wzory wniosków opracowuje przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 21. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia
nieruchomości należy dołączyć:1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której
dotyczy wniosek, a w przypadku nieuregulowanego stanu
prawnego nieruchomości - opis stanu prawnego i dowody
potwierdzające opisany stan prawny,
2. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, z naniesieniem
proponowanego przebiegu przyłącza.
§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa warunki przyłączenia nieruchomości do
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sieci w terminie niezwłocznym, jednak nie dłuższym niż
30 dni od dnia złożenia wniosku. Przyłączenie do sieci
następuje na podstawie umowy o przyłączenie, którą
sporządza przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.
2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia
ich wydania.
3. Warunki przyłączenia nieruchomości zawierają
w szczególności:
1) miejsca i sposób włączenia przyłącza wodociągowego
i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia
z instalacjami wewnętrznymi nieruchomości,
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
3) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub/i
miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków,
5) termin ważności warunków przyłączenia,
6) parametry techniczne przyłącza wodociągowego
i kanalizacyjnego,
7) ciśnienie i ilość wody możliwe do zapewnienia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
8) dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza(y), parametrów i miejsca lokalizacji
urządzenia pomiarowego, jakości ścieków.
9) warunki nadzoru przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego nad jakością wykonywanych robót.
§ 23. Do wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie
należy dołączyć w szczególności:
1) projekt techniczny lub plan sytuacyjny przyłącza na
kopii aktualnej mapy zasadniczej,
2) uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy
pod względem ich bezkolizyjności wraz z załącznikiem
graficznym,
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości
4) pisemne zgody właścicieli nieruchomości w przypadku gdy przyłącze przebiega przez nieruchomości do
których osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci
nie posiada tytułu prawnego
5) potwierdzenie wniesienia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub
ostateczną decyzję pozwolenia na budowę dla robót
budowlanych wymagających decyzji pozwolenia na
budowę.
§ 24. 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę
do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.
2. Określone w warunkach przyłączenia nieruchomości i umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale
upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa
w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach,
których wzory, uwzględniając postanowienia § 23, określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
4. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej przedsiębiorstwo ma prawo kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie
z wydanymi warunkami przyłączenia.
§ 25. 1. Odbiór przyłącza potwierdza się spisaniem
końcowego protokołu odbioru technicznego stwierdzającym zgodność wykonania przyłącza z wydanymi wa-
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runkami przyłączenia, umową przyłączeniową i uzgodnioną dokumentacją techniczną.
2. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci oraz wykonawcę.
3. Przed przystąpieniem do sporządzenia protokołu odbioru końcowego przyłącza, osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest
dostarczyć przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu dokumentację powykonawczą przyłącza z domiarami do punktów stałych.
4. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, a w szczególności na kontroli:
1) ułożenia rur w otwartym wykopie,
2) włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
3) wykonania zabudowy zestawu wodomierzowego na
przyłączu wodociągowym w obiekcie lub w studzience
wodomierzowej,
4) wykonania studzienki wodomierzowej na przyłączu
wodociągowym,
5) wykonania studzienek kanalizacyjnych na przyłączu
kanalizacyjnym.
5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1) datę odbioru,
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),
średnicy, materiałów i długości,
3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
4) skład komisji, w tym: wykonawcę i osobę ubiegającą
się o przyłączenie,
5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
6) podpisy członków komisji.
6. Wzór protokołu określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 26. Przyłączenie nieruchomości do sieci następuje
po zrealizowaniu umowy o przyłączenie i podpisaniu
protokołu odbioru przyłącza lub zestawu wodomierzowego w układzie równoległym.
Rozdział 6
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfie
§ 27. 1. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie ilości dostarczonej
wody i odprowadzonych ścieków oraz cen i stawek
opłat określonych w taryfach.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
określa cykl i sposób rozliczeń obowiązujący odbiorców
usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach oraz skutki
niedotrzymania terminu zapłaty.
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3. Dopuszcza się stosowanie różnych cykli (okresów) i sposobów rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ustala ilość dostarczonej wody i/lub odprowadzonych
ścieków na podstawie odczytów wskazań wodomierzy,
urządzeń pomiarowych lub ryczałtu, o którym mowa
w § 29 i § 30 regulaminu.
5. W budynkach wielolokalowych, w których
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło
umowy także z osobami korzystającymi z lokali:
1) w rozliczeniach z właścicielem lub zarządcą budynku
wielolokalowego ilość dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o wskazania wodomierza głównego, pomniejszone o sumę
wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych, które zostały udostępnione do odczytu
2) w rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali ilość
dostarczonej wody ustala się w oparciu o wskazania
wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie
punkty czerpalne w lokalach.
6. W razie niemożności odczytania w okresie rozliczeniowym wskazań wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma prawo wystawienia faktury zaliczkowej, zgodnie z § 29 ust. 3 oraz § 30 ust. 2 regulaminu.
Faktura zaliczkowa zostaje rozliczona po odczytaniu
wskazań wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.
7. W przypadku udokumentowania wystąpienia
awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej, wskutek
której wyciekająca woda nie została odprowadzona do
sieci kanalizacyjnej, na pisemny wniosek odbiorcy usług
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
zmniejszyć należności za odprowadzone ścieki.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nalicza z góry za każdy miesiąc opłatę abonamentową. Opłata jest naliczana również w sytuacji braku poboru wody
i/lub odprowadzania ścieków przez odbiorcę usług.
9. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. Faktury wystawiane są na podstawie:
a) prognozy - ilości świadczonych usług określonych
w oparciu o średni pobór wody i inne opłaty przewidziane w taryfie,
b) odczytu wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych (subliczników), wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym odbiorcy usług lub innych zasad określonych w umowie (np. szacunek,
średni pobór wody, normatyw, ryczałt).
§ 28. 1. Należności za świadczone usługi są płatne
w terminie określonym w fakturze.
2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń
co do wysokości należności wynikającej z faktury nie
wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności
odbiorca usług obowiązany jest zapłacić należną kwotę
powiększoną o ustawowe odsetki.
4. W przypadku wystąpienia nadpłaty zalicza się ją
na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy
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usług zwraca się ją w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
żądania.
§ 29. 1. Podstawę do ustalania ilości dostarczonej
wody do nieruchomości/lokalu stanowią wskazania
wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu
wodociągowym, w tym również w układzie równoległym, a także wskazania wodomierzy przy punktach
czerpalnych. Wskazania wodomierzy odczytuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w okresach
rozliczeniowych określonych w umowie.
2. W przypadku braku wodomierza głównego,
ilość dostarczonej wody ustala się ryczałtem zgodnie
z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi
w odrębnych przepisach.
3. W przypadku niemożności odczytania wodomierza głównego przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w okresie rozliczeniowym z powodu jego
niesprawności, braku do niego dostępu, jeżeli umowa
nie stanowi inaczej, ilość dostarczonej wody ustala się
na podstawie średniego zużycia wody w okresie
6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza a w przypadku braku dostępu, od ostatniego
odczytu, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody
w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. W razie braku danych o średnim zużyciu wody, ilość dostarczonej wody określa się w oparciu
o średniodobowe zużycie wynikające ze wskazań nowo
zamontowanego wodomierza, w pierwszym okresie
rozliczeniowym po jego zamontowaniu.
§ 30. 1. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej jest ustalana na podstawie umowy
jako równą ilości wody pobranej (według wskazań wodomierza głównego) lub określonej w umowie. Odbiorca ma możliwość dokonywania rozliczeń ilości ścieków
odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej, ustalanej na
podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (ściekomierza), zamontowanego w miejscu i warunkach
uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym. Koszty zakupu i montażu urządzenia
pomiarowego pokrywa odbiorca.
2. W przypadku niemożności odczytania urządzenia pomiarowego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w okresie rozliczeniowym, z powodu
jego niesprawności, braku do niego dostępu, jeżeli
umowa nie stanowi inaczej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniodobowego zrzutu
ścieków z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ujawnienie
niesprawności
urządzenia
pomiarowego
a w przypadku braku dostępu, od ostatniego odczytu,
a gdy nie jest to możliwe – na podstawie analogicznego
okresu roku ubiegłego. W razie braku danych o średnim
zużyciu ścieków z 6 miesięcy, ilość odprowadzonych
ścieków ustala się w oparciu o średniodobowe wskazania czynnego urządzenia pomiarowego w pierwszym
okresie rozliczeniowym po jego zamontowaniu.
3. W przypadku, gdy odbiorca usług dostarczający
ścieki i pobierający wodę z sieci wodociągowej oraz
z własnych ujęć nie posiada zainstalowanego urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalania ilości odprowadzonych ścieków jest suma wskazań wodomierza
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głównego na przyłączu wodociągowym i wodomierza
dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia.
4. W przypadku, gdy odbiorca usług dostarczający
ścieki posiada tylko własne ujęcie wody, a nie posiada
urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalania ilości
odprowadzonych ścieków jest zamontowanie przez
odbiorcę usług - w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym - wodomierza dla pomiaru ilości wody pobranej z własnego ujęcia i dostarczonej
do nieruchomości.
5. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Warunki montażu wodomierza dodatkowego określa
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 31. 1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia
umowy stanowi załącznik do umowy zaopatrzenia
w wodę lub/i odprowadzania ścieków.
2. Taryfy określa przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, a zatwierdza Rada Gminy Zielonki.
3. W rozliczeniach strony umowy stosują aktualnie
obowiązującą taryfę, której zmiany nie stanowią konieczności zmiany umowy.
4. Na dzień zmiany taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie dokonuje dodatkowych odczytów wodomierzy i urządzeń pomiarowych. Ilość pobranej wody i ilość odprowadzanych ścieków w okresie
obowiązywania taryf przed zmianą oraz ilość pobranej
wody i ilość odprowadzanych ścieków w okresie obowiązywania zmienionych taryf, ustala się na podstawie
średniodobowego zużycia wody w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana taryfy.
§ 32. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ogłasza taryfę w prasie lokalnej („Wiadomości lokalne”), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zielonki, tablicy
ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz w internecie, w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym w art. 24 ust. 7 lub ust. 9
ustawy.
§ 33. Za usługi wodociągowo-kanalizacyjne nie
obejmujące dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera opłaty ustalone na podstawie cennika usług lub
cen uzgodnionych ze zleceniodawcą.
Rozdział 7
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej ścieków
§ 34. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody
w sytuacjach spowodowanych:
1) brakiem wystarczającej ilości wody surowej w ujęciu,
2) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów
pożarowych,
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3) stanem awarii, przez który to stan rozumie się nieprzewidywalne, przypadkowe uszkodzenie urządzeń
wodociągowych uniemożliwiające ich normalną eksploatację,
4) koniecznością przeprowadzenia planowanych prac
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych
i modernizacyjnych sieci,
5) uszkodzeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej
u odbiorcy usług, grożącym niebezpieczeństwem,
6) przerwą w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych spowodowaną przez dostawcę energii lub
awarią zasilania,
7) przypadkami działania siły wyższej.
§ 35. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ma prawo wstrzymać odprowadzanie ścieków w sytuacjach spowodowanych:
1) stanem awarii, przez który to stan rozumie się nieprzewidywalne, przypadkowe uszkodzenie urządzeń
kanalizacyjnych uniemożliwiające ich normalną eksploatację,
2) koniecznością przeprowadzenia planowanych prac
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych
i modernizacyjnych sieci,
3) uszkodzeniem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
u odbiorcy usług grożącym niebezpieczeństwem,
4) przerwą w zasilaniu energetycznym urządzeń kanalizacyjnych spowodowaną przez dostawcę energii lub
awarią zasilania,
5) odprowadzaniem przez odbiorcę usług ścieków stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
6) przypadkami działania siły wyższej.
§ 36. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ma prawo odmówić przyjmowania ścieków:
1) których skład wpływa negatywnie na funkcjonowanie
urządzeń kanalizacyjnych lub stwarza zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi,
2) których jakość nie spełnia wymogów określonych
w obowiązujących przepisach lub stwierdzono celowe
uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
3) do których wprowadzono wody opadowe.
§ 37. Sytuacje, o których mowa w § 34, § 35 i § 36
regulaminu, nie stanowią naruszenia postanowień regulaminu przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne .
§ 38. O przerwach w świadczeniu usług wynikających z konieczności przeprowadzenia prac, o których
mowa w § 34 pkt. 4) i § 35 pkt. 2) regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno powiadomić odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty,
co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem
§ 39. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może odciąć dostawę wody do nieruchomości
i/lub lokalu w budynku wielolokalowym lub zamknąć
przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
określonych w art. 8 ustawy, a w szczególności jeżeli:
1) przyłącze i instalację wodociągową lub przyłącze
i instalację kanalizacyjną wykonano niezgodnie
z przepisami prawa, a także, gdy stwierdzono awarię
na przyłączu pozostającym w posiadaniu odbiorcy
usług a odbiorca usług nie przystąpił niezwłocznie do
jej usuwania,
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2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy
obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów
określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia
umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. W przypadku odcięcia dostawy wody, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia odpłatnie zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, informując o miejscu jego lokalizacji.
§ 40. 1. Odcięcie dostawy wody do nieruchomości
następuje poprzez:
1) demontaż wodomierza głównego,
2) zamknięcie zasuwy przyłączeniowej,
3) odcięcie przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej.
2. Odcięcie dostawy wody do lokalu w budynku
wielolokalowym następuje w sposób uzgodniony
w umowie zawartej z właścicielem lub z zarządcą budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
dokonuje zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego poprzez:
1) zablokowanie odbioru ścieków w miejscu włączenia
do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
2) odcięcie przyłącza kanalizacyjnego od sieci kanalizacyjnej.
4. W przypadku odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w sposób, o którym
mowa w § 40 ust. 1 pkt. 3) i ust. 3 pkt. 2) ponowne przyłączenie nieruchomości do sieci następuje w trybie
określonym w rozdziale 5 regulaminu.
5. Za ponowne wznowienie dostawy wody i/lub
odprowadzanie ścieków w sytuacjach, o których mowa
w § 40 ust. 1 pkt. 1) i 2) i ust. 3 pkt. 1) regulaminu,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera
opłaty określone w cenniku usług.
§ 41. 1. O zamiarze odcięcia dostawy wody i/lub
zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach
i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru
wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy Zielonki oraz odbiorcę usług, co najmniej na
20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw
wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
2. W przypadku, gdy odcięcie dostawy wody ma
nastąpić z przyczyn, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt. 2)
regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje również mieszkańców budynku wielolokalowego o dacie odcięcia dostawy wody i miejscu
zastępczego punktu poboru wody, przez wywieszenie
komunikatu na nieruchomości.
3. W przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 1
pkt 4) regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo -
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kanalizacyjne nie ma obowiązku poinformowania
o odcięciu dostawy wody i/lub zamknięciu przyłącza
kanalizacyjnego osoby, u której stwierdzono nielegalny
pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków.
4. Nielegalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków podlega karze przewidzianej w ustawie
§ 42. 1. Za wodę pobraną z zastępczych punktów
poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen
i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.
Opłaty nie są pobierane od odbiorców usług posiadających umowę z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym z zastrzeżeniem § 39 ust. 2.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia zastępczy punkt poboru wody bez
pobierania opłaty, informuje odbiorcę usług o jego
lokalizacji i warunkach korzystania.
Rozdział 8
Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków
§ 43. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania
z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz niniejszego
regulaminu i nie powodujący pogorszenia jakości usług
świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a w szczególności do:
1) wykorzystywania wody wyłącznie w celach określonych w umowie;
2) odprowadzania ścieków zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej umowy;
3) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych
instalacji i przyłączy wodociągowych i/lub instalacji
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, z zastrzeżeniem art. 5 ust.2 ustawy;
4) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania;
5) korzystania z wewnętrznej instalacji wodociągowej
i kanalizacyjnej w sposób wykluczający możliwość
występowania zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;
6) zapewnienia i utrzymania na swój koszt w należytym
stanie technicznym studzienki wodomierzowej lub innego pomieszczenia, w którym wodomierz jest zamontowany, a w przypadku posiadania urządzenia
pomiarowego do zapewnienia i utrzymania na swój
koszt studzienki dla urządzenia pomiarowego;
7) udostępnienia przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu wodomierzy, urządzeń pomiarowych
w celu dokonania odczytów ich wskazań, a w przypadku wodomierzy również w celu ich naprawy, wymiany, przeglądów technicznych lub innych koniecznych prac,
8) oznakowania studzienki wodomierzowej oraz udostępnienia miejsca na elewacji lub na ogrodzeniu nieruchomości w celu umieszczenia przez przedsiębior-
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stwo wodociągowo-kanalizacyjne tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej;
9) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
10) odpowiedniego zabezpieczenia wodomierzy i urządzeń pomiarowych przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur oraz przed dostępem osób nieuprawnionych;
11) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
12) utrzymania w należytym stanie przyłączy/odcinków
przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych pozostających w jego posiadaniu i niezwłocznego usuwania ich awarii;
13) niezwłocznego, pisemnego informowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych
ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat
za odprowadzanie ścieków;
14) niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego o awarii przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego oraz
o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować awarią
przyłączy i sieci;
15) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie
w celach określonych w warunkach przyłączenia nieruchomości oraz umowie zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
16) terminowego regulowania należności;
17) pokrycia kosztów usuwania awarii urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
spowodowanych bezpośrednio przez zawinione działanie lub zaniechanie odbiorcy usług, w tym przez
niewłaściwą eksploatację instalacji wewnętrznej, nie
zabezpieczenie jej przed wpływem warunków atmosferycznych lub dokonaniem w niej zmian w stosunku
do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej
i warunkach przyłączenia nieruchomości;
18) niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o:
a) zmianach własnościowych nieruchomości lub
o zmianach osób korzystających z lokali,
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej,
które mogą mieć wpływ na jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne,
c) zamiarze zmiany przeznaczenia pomieszczenia,
w którym zamontowany jest wodomierz główny,
d) stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza głównego, jego osłon, niesprawności wodomierza głównego lub jego kradzieży,
e) stwierdzeniu zerwania plomb urządzenia pomiarowego lub jego niesprawności,
f) zmianie ilości i przeznaczenia pobieranej wody oraz
o zmianie ilości i składu odprowadzanych ścieków,
g) zmianach przeznaczenia lokali mających wpływ na
treść umowy,
h) innych okolicznościach mających wpływ na treść
umowy,
19) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych
w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
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20) zastosowania zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w przypadku połączenia instalacji
wodociągowej zasilanej z sieci i innych źródeł;
21) wypełniania obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1
pkt. 2) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zapewniając utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej.
§ 44. 1. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.
2. Odbiorca usług powinien odprowadzać ścieki
zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej umowy.
3. Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
wodociągowych i/lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
§ 45. Odbiorcy usług zabrania się w szczególności:
1) używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej
niezgodnie z umową,
2) odsprzedawania wody, chyba że umowa stanowi
inaczej,
3) poboru wody przed wodomierzem,
4) dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,
5) zakłócania funkcjonowania wodomierza, zrywania
plomb lub osłon,
6) wykorzystywania sieci bądź instalacji wodociągowokanalizacyjnej do uziemienia urządzeń elektrycznych,
7) wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wód opadowych,
8) wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
9) zmiany lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia
pomiarowego bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym,
10) podejmowania jakichkolwiek czynności powodujących zakłócenia wskazań wodomierzy i urządzeń pomiarowych,
11) sytuowania obiektów budowlanych na trasie sieci
i przyłączy,
12) bezumownego wprowadzania do kanalizacji: wód
oraz ścieków bytowych powstałych na bazie wód pochodzących z własnych ujęć wody.
§ 46. Dostawca ścieków przemysłowych obowiązany jest do:
1) przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy
przewidzianych dla tego dostawcy,
2) ponoszenia opłat za przekroczenie dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach.
§ 47. 1. Jedynym dozwolonym miejscem wprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, wywożonych
wozami asenizacyjnymi lub innym tego typu sprzętem
z opróżnianych zbiorników bezodpływowych, są punkty
zlewne określone w umowie z dostawcą ścieków.
W każdym innym miejscu zrzut ścieków jest zabroniony.
2. Odbiór ścieków w punktach zlewnych odbywa
się na podstawie umowy zawartej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z dostawcą ścieków
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posiadającym zezwolenie na prowadzenie wywozu ścieków na danym terenie
3. W umowie, o której mowa w ust. 2, określa się
dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki oraz tryb uiszczania należności za dostarczone ścieki.
Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców usług - sposób
załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji
w zakresie zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków
§ 48. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług należyty poziom usługi.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
przyjmuje zgłoszenia awarii przez całą dobę pod numerami: 12-286-32-35 i 12-285-02-61 (numery podane też
na stronie internetowej przedsiębiorstwa).
§ 49. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
udziela na wniosek odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług,
a przede wszystkim informacji objętych regulaminem
oraz zawartych w taryfie.
§ 50. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
jest obowiązane do:
1) przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,
2) nabycia, zainstalowania, utrzymania i legalizacji wodomierza głównego,
3) ciągłego dostarczania wody o jakości określonej obowiązującymi przepisami, w ilości i o ciśnieniu określonych w uzgodnionej dokumentacji projektowej oraz
w warunkach przyłączenia nieruchomości z zastrzeżeniem § 34. Ciśnienie, ilość i jakość wody dostarczanej
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ustala się w miejscu wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego określonym w umowie.
4) odbierania w sposób ciągły ścieków o jakości spełniającej wymogi określone w przepisach prawa w ilości
określonej w dokumentacji projektowej i w warunkach
przyłączenia nieruchomości z zastrzeżeniem § 35
i § 36. Jakość odprowadzanych ścieków ustala się
w miejscu wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego określonym w umowie.
5) utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych lub ich odcinków,
6) usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy/odcinków przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w pkt. 5),
7) prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości
wody,
8) prowadzenia kontroli przestrzegania warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
9) Podejmowania niezwłocznych działań ograniczających
jego straty w szczególności, gdy odbiorca usług nie
uiścił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe.
§ 51. Parametry dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i odbieranych
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ścieków oraz warunki na jakich będzie dostarczana woda i będą odprowadzane ścieki wynikają z dokumentacji
projektowej, warunków przyłączenia nieruchomości i z
umowy.
§ 52. Odbiorca usług ma prawo do:
1) zaopatrzenia w wodę w sposób ciągły i niezawodny,
o należytej jakości i ciśnieniu wynikającym z warunków przyłączenia nieruchomości,
2) odprowadzania ścieków, gdy ich stan i skład jest
zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, a ilość
wynika z dokumentacji projektowej i warunków przyłączenia nieruchomości,
3) żądania od przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego dokonania urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego,
4) korzystania z zastępczych punktów poboru wody:
a) w przypadkach określonych § 38 i § 42 ust.2 regulaminu – nieodpłatnie,
b) we wszystkich innych przypadkach – odpłatnie.
§ 53. 1. Odbiorca usług ma prawo składać do
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacje dotyczące świadczonych usług.
2. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację
telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub w inny
sposób, o ile odbiorca usług wyraża na to zgodę.
4. Pisemna odpowiedź na reklamację winna zawierać:
1) nazwę przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego,
2) rozstrzygnięcie
o uwzględnieniu
lub
odmowie
uwzględniania reklamacji,
3) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne,
z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni roboczych od
daty jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego,
termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 14 dni roboczych, po uprzednim zawiadomieniu reklamującego.
6. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości lub
obiektu budowlanego należącego do reklamującego
odbiorcy usług, odbiorca usług obowiązany jest udostępnić nieruchomość lub obiekt budowlany osobom
reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. Zaniechanie powyższego obowiązku przez
odbiorcę usług wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do
czasu udostępnienia nieruchomości lub obiektu budowlanego.
7. Odmowa uwzględnienia reklamacji w całości
lub w części wymaga od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego uzasadnienia.
8. Reklamacja przez odbiorcę usług wysokości należności wynikającej z faktury nie wstrzymuje obowiązku
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terminowej jej zapłaty. W przypadku uwzględnienia
reklamacji przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, należna odbiorcy usług kwota zostanie
zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań lub na wniosek odbiorcy usług zwrócona przelewem w ciągu 14 dni
roboczych od daty uwzględnienia reklamacji.
9. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza
głównego, reklamacja zostanie uwzględniona, o ile
kontrola potwierdzi nieprawidłowość działania wodomierza. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, odbiorca usług pokrywa koszty sprawdzenia wodomierza.
§ 54. 1. Reklamacje jakości wody dostarczonej przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinny
być zgłaszane przez odbiorcę usług niezwłocznie.
2. Próbki wody do badania przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera w obecności zgłaszającego reklamację.
3. Próbki wody pobierane są w punkcie czerpalnym u odbiorcy usług i/lub na najbliższym odcinku sieci
wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym lub na
przyłączu wodociągowym.
4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji jakości wody potwierdzonej badaniem, odbiorca usług reklamujący jakość wody dostarczonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciążany jest kosztami tego badania.
Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
i inne
§ 55. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a przede
wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 56. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele
przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są:
1) jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z siedzibą na
terenie gminy Zielonki,
2) jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
w czasie akcji,
3) inne jednostki straży pożarnej biorące udział w akcji
na terenie gminy Zielonki.
2. Za działania jednostek wymienionych w ust.1
pkt. 2) i 3) odpowiada Zarząd Gminny OSP gminy Zielonki jak za własne.
§ 57. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci
będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
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kanalizacyjnego, dokonywany jest w miejscach uzgodnionych na wniosek Zarządu Gminnego OSP, pomiędzy
przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym
a Zarządem Gminnym OSP.
§ 58. Zarząd Gminny OSP, uprawniony do poboru
wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
zobowiązany jest do:1. powiadomienia przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub po zakończeniu
akcji ratowniczej, nie później jednak niż 3 dni po zakończeniu akcji,
2. pisemnego przedstawienia rocznej ilości pobranej wody na cele ratownicze,
3. w przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych odbiorców usług, do niezwłocznego przekazywania przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu informacji o ilości wody pobranej.
§ 59. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obciąża gminę Zielonki za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie. Może też
zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak
i inne cele wymienione w art. 22 ustawy.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele wymienione w art. 22 ustawy dokonywane są w okresach
rocznych.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 60. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
obowiązują
przepisy
prawa
polskiego
i europejskiego, a w szczególności przepisy ustawy wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 61. W przypadku zmiany przepisów, o których
mowa w § 60 regulaminu, w wyniku których postanowienia regulaminu byłyby nieważne, w miejsce nieważnych postanowień regulaminu, wchodzą odpowiednie
przepisy do czasu uchwalenia zmian do regulaminu.
§ 62. Tekst regulaminu znajduje się do wglądu
w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz
na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego i Biuletynie Informacji Publicznej gminy
Zielonki.
Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
Ryszard Krawczyk
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UCHWALA NR XLII/51/2010
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym,
a także wskazania organów do tego uprawnionych
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.) oraz
art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania lub rozkladania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazuje się organ uprawniony
do udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę
prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej;
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Zielonki oraz
jej jednostki podległe, w tym Urząd Gminy Zielonki;
4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to każdy podmiot
prowadzący działalność gospodarczą (oferujący towary i/lub usługi na rynku), bez względu na formę organizacyjno-prawną jej prowadzenia, sposób finansowania, wielkość, występowanie zarobkowego charakteru tej działalności;
5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub
rozlożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym.
§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek
dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym w szczególności jeżeli:
1) dłużnik- osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego
utrzymaniu wywołane zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową, klęską żywiołową lub ekologiczną;
2) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która znalazła się
w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje
w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między
dłużnikiem a organem uprawnionym wierzyciela.

3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa
w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony wierzyciela.
§ 4. 1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające
składany wniosek.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w § 2 pkt 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane
z urzędu w całości w przypadku, gdy:
1) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiedzialnych za jego zobowiązania ani żadnego
majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł,
2) dłużnik będący osobą prawną 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,
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) kwota nie przekracza pięciokrotności wartości kosztów
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
5) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
2. Umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ
uprawniony.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2 i 5 oświadczenie woli pozostawia się w aktach sprawy.
§ 6. 1. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie
umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności
pieniężnej odsetki liczone są w pełnej wysokości,
do dnia dokonania wpłaty.
2. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozlożenia na raty nałeżności pieniężnej
bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od
dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi
zawartego porozumienia.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się
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natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi
lub umownymi. Dłużnik może jednak przed upływem
terminu płatności wierzytelności wystąpić o zmianę
terminów płatności dalszych rat. W takim przypadku,
do czasu rozpatrzenia wniosku, pozostała do zapłaty
należność nie staje się natychmiast wymagalna.
§ 7. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych uprawniony
jest Wójt Gminy Zielonki, bez względu na wysokość
kwoty należności pieniężnych.
§ 8. 1. W przypadku przedsiębiorcy prowadzacego
działalność gospodarczą, możliwe jest udzielanie ulg,
o których mowa w § 3 ust. 1, które stanowią pomoc
de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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.), albo rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1535/2007 z 20.12.2007 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de
minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337
z 21.12.2007 r.).
2. Wartość udzielonej pomocy na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy, łącznie
z pomocą de minimis uzyskaną przez niego w różnych
formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych
lat, nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej
wartości pomocy, o której stanowią rozporządzenia
wymienione w ust. 1.
3. Przedsiębiorca ubiegajacy się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
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o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy,
2) złożenia pozostałych informacji - na formularzu,
o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz przekazania sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych,
a w przypadku pomocy de minimis w sektorze produkcji
rolnej - na formularzu, o którym mowa w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 121, poz. 810).
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/35/2006 Rady
Gminy Zielonki z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie:
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gminy, a także wskazania organów do tego
uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2006 r. Nr 493, poz. 3047).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielonki.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia
2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
Ryszard Krawczyk

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
4212

4213
4213

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 15 października 2010 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CVIII/1475/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r.,
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241) stwierdza się nieważność uchwały
Nr CVIII/1475/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267
w Krakowie - w części tj. w zakresie § 1 pkt 10 załącznika do uchwały.

UZASADNIENIE
Uchwałą Nr CVIII/1475/10 z dnia 8 września
2010 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła o zatwierdzeniu zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie.
W §1 uchwały Rada Miasta uchwaliła, iż zatwierdza zmiany
w Statucie Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie, przyjęte
uchwałą Nr 7/2010 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie
w sprawie zmian w Statucie Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała została przekazana przez Prezydenta
Miasta Krakowa do organu nadzoru w dniu 15 września
2010 r. Jednocześnie w piśmie przekazującym uchwały
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Rady Miasta Prezydent zaznaczył, iż podczas sesji Rady
Miasta Krakowa w dniu 8 września 2010 wprowadzono
zmianę do projektu ostatecznie podjętej uchwały
Nr CVIII/1475/10 poprzez dodanie – w drodze przegłosowanej poprawki – zapisu §11 ust. 4 Statutu nie objętego uchwałą Nr 7/2010 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z dnia 22 kwietnia 2010 r. W ocenie
Prezydenta powyższe stanowi rażące naruszenie prawa
ze względu na regulację wynikającą z art. 39 ust. 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 z późn.zm.).
Pismem z dnia 4 października 2010 r. organ
nadzoru zawiadomił Radę Miasta Krakowa o wszczęciu
postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności przedmiotowej uchwały. W powyższym zawiadomieniu organ nadzoru wskazał, iż w jego wstępnej ocenie analizowana uchwała narusza obowiązujący porządek prawny, w szczególności przepisy ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Powyższe zawiadomienie zostało przekazane również do
wiadomości Prezydenta Miasta Krakowa wraz z prośbą
o przekazanie dodatkowych dokumentów niezbędnych
dla oceny analizowanej uchwały.
Organ nadzoru, po dokonaniu analizy prawnej
uchwały, w tym również w uwzględnieniu dokumentów
przekazanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tj. wyciągu ze stenogramu z sesji CVIII Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r. oraz odpisu uchwały Nr 7/2010
Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy
ul. Wielickiej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie stwierdza, iż w jego ocenie przedmiotowa uchwała w zakresie
określonym w §1 pkt 10 jej załącznika w sposób istotny
narusza obowiązujący porządek prawny.
Jak wynika z analizy dokumentacji przedłożonej
do oceny organu nadzoru Rada Społeczna Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej w Krakowie
(dalej: ZOL) podczas posiedzenia w dniu 22 kwietnia
2010 r. podjęła uchwałę w brzmieniu odmiennym od
przyjętego przez Radę Miasta Krakowa. Powyższe dotyczy zapisu §1 pkt 10 załącznika do uchwały
Nr CVIII/1475/10 Rady Miasta Krakowa podjętej na sesji
w dniu 8 września 2010. Z informacji przekazanych przez
Prezydenta Miasta Krakowa, w tym ze stenogramu
z sesji CVIII Rady Miasta Krakowa wynika, iż podczas
sesji Rady Miasta Krakowa wprowadzono zmianę do
projektu uchwały Rady Miasta poprzez dodanie –
w drodze przegłosowanej poprawki radnego – zapisu
§11 ust. 4 Statutu nie objętego uchwałą Nr 7/2010 Rady
Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z dnia
22 kwietnia 2010 r. W wyniku tak przegłosowanej
uchwały Rada Miasta Krakowa zatwierdziła zmiany
w Statucie ZOL przyjęte przez Radę Społeczną tegoż
zakładu opieki zdrowotnej wprowadzając zarazem do
treści uchwały Rady Społecznej nowe brzmienie zapisu
§11 ust. 4 Statutu, które nie było przedmiotem uchwały
przyjętej przez Radę Społeczną.
W ocenie organu nadzoru powyższe postępowanie Rady Miasta Krakowa jest niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. W tym w szczególności
narusza reguły tworzenia prawa, jak również konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa oraz
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legalizmu ujęte odpowiednio w art. 2 i 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z powyższymi zasadami organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu
terytorialnego winny działać na podstawie i w granicach
prawa. Wszelka działalność prawodawcza organów
gminy musi mieścić się w granicach obowiązującego
w dacie jej podejmowania prawa oraz wynikać z kompetencji przypisanych ustawowo poszczególnym organom
gminy. Zdaniem organu nadzoru ingerowanie przez
Radę Miasta Krakowa w treść uchwały Rady Społecznej,
w takim zakresie jak miało to miejsce na gruncie niniejszej sprawy, jest niedopuszczalne w świetle ww. konstytucyjnych zasad, jak również jest niezgodne z zasadami
tworzenia aktów prawnych. Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa brak jest możliwości
władczego wkraczania w treść aktów prawnych podjętych przez inne organy poprzez implementowanie
(wprowadzanie) w ich treść zapisów uchwalonych przez
odrębne organy. Akceptacja takiego działania prowadzić
może w konsekwencji do błędnego wnioskowania
o faktycznej treści uchwały powziętej przez organ do
tego uprawniony. Jak wynika z zebranej dokumentacji
Rada Miasta Krakowa postanowiła o zatwierdzeniu
zmian w statucie zakładu opieki zdrowotnej wprowadzonych przez Radę Społeczną tego zakładu niemniej
wraz z wprowadzoną do tego statutu zmianą §11 ust. 4
dodaną do §1 pkt 10 uchwały Rady Społecznej i przegłosowaną przez Radę Miasta.
W efekcie treść uchwały Rady Miasta stanowiąca o zatwierdzeniu zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „przyjętego” uchwałą Rady Społecznej
tego zakładu na mocy uchwały Nr 7/2010 jest niezgodna
z rzeczywistością. Analiza dokumentacji zgromadzonej
przez organ nadzoru prowadzi do wniosku, co zostało
potwierdzone przez Prezydenta i wyciąg ze stenogramu
z sesji Rady Miasta, iż w istocie Rada Miasta Krakowa
zatwierdziła zmiany w Statucie Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie ale
w zmienionym przez Radę Miasta brzmieniu, tj. po przegłosowaniu poprawki wniesionej przez radnego i następnie przegłosowaniu projektu uchwały wraz z przyjętą poprawką.
Nawet gdyby przyjąć, iż uchwała została podjęta w sposób właściwy a jedynie nieprawidłowo została
zredagowana jej treść, to także wówczas uznać należało
zapis §11 ust. 4 Statutu za sprzeczny z obowiązującym
prawem.
W pierwszej kolejności organ nadzoru zaznacza,
iż w toku dokonywania oceny przedmiotowej uchwały
powzięto wątpliwość co do dopuszczalności wprowadzania zmian przez Radę Miasta Krakowa do treści statutu zakładu opieki zdrowotnej uchwalonego przez radę
społeczną tego zakładu i przekazanego do zatwierdzenia
rady gminy. Stosownie bowiem do treści art. 39 ust. 2
zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. 14, poz. 89 z późn.zm.)
statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala
rada społeczna zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia
organowi, który utworzył zakład. Tak sformułowana
redakcja przepisu ustawy może wywoływać wątpliwości
w zakresie rzeczywistego uprawnienia rady gminy do
dokonywania zmiany w tekście statutu zakładu opieki
zdrowotnej uchwalonego przez radę społeczną zakładu,
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to znaczy czy upoważnienie rady ogranicza rolę rady
gminy jedynie do zatwierdzenia statutu przedłożonego
przez radę społeczną czy też może ona zmienić brzmienie statutu przyjętego przez radę społeczną zakładu.
W ocenie organu nadzoru kompetencje rady gminy
podejmowane w ramach przysługujących jej uprawnień
nie sprowadzają się do automatycznej akceptacji
w formie podjęcia uchwały o zatwierdzeniu statutu.
Podkreślenia w tym miejscu wymaga okoliczność, iż interpretacja norm ujętych w art. 39 ust. 2
ww. ustawy jest niejednoznaczna. Skoro bowiem ustawodawca przewidział, iż ostatecznie treść statutu zakładu opieki zdrowotnej uchwalonego przez radę społeczną
podlega zatwierdzeniu przez organ tworzący zakład, tym
samym uznać należy, iż to rada gminy podejmuje jednoznaczną uchwałę w tym zakresie. Powyższe w ocenie
organu nadzoru oznacza, iż rada gminy ma prawo do
dokonania oceny zmian statutu zakładu opieki zdrowotnej, tak w aspekcie jego zgodności z prawem, jak i celowości ich dokonywania. Za przedstawionym sposobem
wykładni przepisu art. 39 ust. 2 ustawy przemawiają
również względy wykładni funkcjonalnej ustawy. Jeżeli
rada mogłaby jedynie automatycznie zatwierdzać statuty uchwalone przez organy zakładu, to tym samym
przykładowo nie mogłaby chronić mieszkańców gminy
przed nieuzasadnioną zmianą rodzajów i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dopuszczalność powodowania stanu sprzecznego z celem ustawy nie mieści
się w granicach racjonalnego stanowienia prawa. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby w istocie do
ograniczenia kompetencji rady gminy. Taka sytuacja
w żaden sposób nie pozostaje w zgodzie ze standardami
demokratycznego państwa prawa.
Dodać należy, iż również w orzecznictwie dostrzega się konieczność przyznawania organowi tworzącemu zakład aktywnej roli w redagowaniu treści statutu.
I tak przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie w wyroku z dnia 19 maja 2008 r. (sygn. akt
IIISA/Kr 259/08) wyraził pogląd wedle którego organ
tworzący zakład ponosi odpowiedzialność za poprawność aktu założycielskiego zakładu opieki zdrowotnej
i jego statutu. Organowi temu nie wolno zatwierdzać
statutu zoz-u sprzecznego z prawem.
Mając powyższe na uwadze organ nadzoru
uznał, iż na gruncie obowiązujących przepisów rada
gminy posiada kompetencje do dokonywania zmian
w treści statutu zakładu opieki zdrowotnej przyjętego
przez radę społeczną tego zakładu. Niemniej powyższe
jest dopuszczalne wówczas gdy zmiany statutu mieszczą
się w granicach obowiązującego porządku prawnego
oraz w granicach przyznanych radzie gminy kompetencji. Nadto okoliczność wprowadzenia przez radę gminy
zmiany statutu w stosunku do treści statutu uchwalonego przez radę społeczną zakładu opieki zdrowotnej winna być każdorazowo ujęta w odrębną jednostkę redakcyjną uchwały rady gminy. Brak jest natomiast podstawy prawnej do inkorporowana zmian uchwalonych
przez radę gminy do treści aktu przyjętego przez radę
społeczną zakładu. Tego rodzaju postępowanie w ocenie organu nadzoru stanowi naruszenie reguł tworzenia
aktów prawnych oraz konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa i legalizmu i stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały we wzmiankowanym zakresie.

Poz. 4213

Niezależnie od powyższego organ nadzoru
stwierdził, iż wprowadzona przez Radę Miasta Krakowa
zmiana zapisu §11 ust. 4 Statutu Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie
w brzmieniu określonym w §1 pkt 10 załącznika do
uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CVIII/1475/10 jest
sprzeczna z aktualnie obowiązującymi przepisami,
w szczególności narusza przepis art. 44a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w związku z art. 30 ust. 2
pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Nr 142, poz.1591
z późn.zm.).
W myśl §11 ust. 4 Statutu ZOL przyjętego przez
Radę Miasta Krakowa „Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta
Miasta Krakowa. Dyrektorem jest osoba posiadająca wykształcenie wyższe, odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku”.
Stosownie natomiast do brzmienia art. 44a
ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem
publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych
w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz żłobków,
przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika
zakładu, z wyjątkiem kierownika samodzielnego zakładu
opieki zdrowotnej.
Cytowana regulacja prawna wskazuje jednoznacznie, iż powierzenie stanowiska kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie
musi być poprzedzone konkursem, o którym mowa
w tym przepisie i w wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu
przeprowadzania konkursu (Dz.U. Nr 115, poz. 749
z późn.zm.).
Jednocześnie nie ma przeszkód, aby podmiot
tworzący zakład opieki zdrowotnej przeprowadził konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ-u, jeżeli jego
zdaniem jest to uzasadnione. O tym jednak czy taki konkurs zostanie przeprowadzony czy też nie każdorazowo
decyduje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stosownie do obowiązujących w tym zakresie
przepisów ustrojowych.
Zauważyć bowiem należy, iż z powodu braku
precyzyjnego uregulowania w ustawie o zakładach
opieki zdrowotnej kompetencji przysługujących poszczególnym organom jednostek samorządu terytorialnego, a jedynie posługiwanie się w odniesieniu do tych
organów ogólnym sformułowaniami: „podmiot, który
utworzył zoz”, „organ który utworzył zoz” bez konkretnego wskazania o jaki dokładnie organ ustawodawcy
chodzi, określenie właściwego w danej sprawie organu
może następować tylko na podstawie interpretacji ogólnych przepisów ustrojowych (w tym przypadku ustawy
o samorządzie gminnym).
Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 30 ust. 2
pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta
(burmistrza, prezydenta) należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych. Natomiast stosownie do art. 30 ust. 5
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wójt (burmistrz, prezydent), jako kierownik urzędu gminy (urzędu miasta) wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W ocenie organu nadzoru cytowane przepisy jednoznacznie stanowią, iż wykonywanie zadań pracodawcy
wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kierowników SP ZOZ-u lub zadań wynikających z zawartej z tymi kierownikami umowy cywilnoprawnej należy do organu wykonawczego.
Tym samym mając na uwadze powyższe, jak
również w uwzględnieniu okoliczności, iż Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie
funkcjonuje w formie prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uznać należy iż wprowadzając zapis o treści §11 ust.4 Rada Miasta Krakowa
naruszyła zapis art. 44a ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5
ustawy o samorządzie gminnym oraz wykroczyła poza
zakres ustawowo przyznanych jej kompetencji. Powyższe w ocenie organu nadzoru stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności
uchwały w części.

Poz. 4213,4214

Z uwagi na powyższe organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowany zapis uchwały
w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie
określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli:
Mirosław Chrapusta

4213

4214
4214

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 1 października 2010 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XLVII/696/2010 z dnia 31 sierpnia
2010 w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia
gminnego
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVII/696/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie oddania w użyczenie
na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących
w skład zasobu mienia gminnego – w całości.

Uzasadnienie
Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie uchwałą Nr XLVII/696/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
wyraziła zgodę na oddanie w użyczenie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie na
czas nieoznaczony:
1. 2 pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły
w Powroźniku o łącznej pow. użytkowej 55,52 m2,
2. 1 pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły
w Żegiestowie o pow. użytkowej 50 m2,

3. 5 pomieszczeń znajdujących się w budynku przedszkola w Muszynie o pow. użytkowej 89 m2,
wchodzących w skład zasobu mienia gminnego, z przeznaczeniem na działalność kulturalną związaną z wypożyczaniem książek.

Jako podstawę prawną uchwały podano art. 18
ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).
W ocenie organu nadzoru, przedmiotowa
uchwała pozostaje w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności istotnie narusza
normy powołane w jej podstawie prawnej, a także
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Z treści art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ww. ustawy wynika, że do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wyrażania zgody na nabywanie,
zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; do czasu określenia
przez radę gminy zasad dotyczących dokonywania
wymienionych czynności. Uchwała rady gminy jest
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
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W przedmiotowym katalogu czynności z zakresu gospodarowania nieruchomościami nie mieści się
wyrażanie zgody na użyczenie nieruchomości. Podobne
stanowisko zostało wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 23 maja 2000 r. sygn. akt:
II S.A./Kr 623/00. Zatem przytoczona norma, która została
podana w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały
nie znajduje w powyższej sytuacji zastosowania.
Cywilnoprawna instytucja użyczenia mieści się
natomiast w pojęciu „gospodarowanie mieniem komunalnym”, a zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, gospodarowanie tym mieniem, leży
w gestii organu wykonawczego gminy, czyli w tym przypadku Burmistrza. Dodać należy, że oświadczenia woli
w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt (burmistrz), albo działający na podstawie
jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz
z inną upoważnioną przez wójta osobą.
Art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym uprawniający radę gminy do podejmowania
uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu ustanawia wyjątki od
generalnej zasady wyrażonej w art. 30 ust. 2 pkt 3 tejże
ustawy stanowiącej, iż to wójt gminy gospodaruje mieniem komunalnym. Przekazanie pewnych spraw do
kompetencji rady gminy jest wyjątkiem, który musi być
interpretowany ściśle i nie może prowadzić do swobodnego przejmowania przez radę do rozstrzygania w drodze uchwał wszystkich spraw ważnych z punktu wiszenia gospodarki gminy (wyrok WSA z dnia 7 października
2004 r. sygn.akt: II S.A. 3144/03).

Poz. 4214,4215

Brak jest również delegacji do kwestionowanego działania przez Radę w art.. 13 w ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, który stanowi w sposób ogólny bez wskazywania na kompetencje organów
gminy, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających
z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu;
w szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem
sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia,
oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako
wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane
jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Skoro zatem Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działała z przekroczeniem delegacji ustawowej, koniecznym stało się stwierdzenie nieważności
uchwały Nr XLVII/696/2010, w całości.

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Kierownik Oddziału
w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli:
Joanna Żurek Wójcik

4214

4215
4215

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 13 października 2010 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XLII/49/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675) stwierdza się nieważność uchwały
Rady Gminy Zielonki Nr XLII/49/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Zielonki w części, tj. w zakresie:
- § 7 ust. 1 pkt 4,
- § 7 ust. 4,
- § 9 ust. 1,

- § 39 ust. 1 pkt 1 w zakresie słów: „i instalację”,
„a także gdy stwierdzono awarię na przyłączu pozostającym w posiadaniu odbiorcy usług a odbiorca
usług nie przystąpił niezwłocznie do jej usuwania”,
- § 39 ust. 2: „odpłatnie”,
- § 41 ust. 3,
- § 42 ust. 1 w zakresie słów: „z zastrzeżeniem § 39
ust. 2”
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Zielonki stanowiącego załącznik do kwestionowanej uchwały.
Uzasadnienie
W dniu 2 września 2010 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę Nr XLII/49/2010 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki, którą w dniu 14 września
2010 r. doręczono organowi nadzoru – Wojewodzie
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Małopolskiemu w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.
Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej
uchwały podano obok art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.)
Dokonując analizy prawnej przedmiotowej uchwały,
organ nadzoru stwierdził, iż narusza ona w sposób
istotny przepisy obowiązującego prawa.

Dla pełniejszego opisu naruszenia przepisów prawa
jakie miały miejsce w zakwestionowanej uchwale koniecznym jest uprzednie dokonanie analizy przepisu
art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który
to przepis stanowi podstawę prawną dla uchwalania
przez rady gmin regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Otóż ustawodawca wprost postanowił, iż regulamin taki powinien określać prawa
i obowiązku przedsiębiorstwa kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków;
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki
opłat ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączania do sieci;
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza;
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do
sieci kanalizacyjnej ścieków;
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Poprzez sformułowanie: „w tym” ustawodawca
wskazał poprzez egzemplifikację która jednakże nie ma
charakteru wyliczenia enumeratywnego tylko przykładowy, co powinien zawierać taki regulamin. Jednakże
należy mieć na uwadze, iż kompetencja rady gminy
uzyskana na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy nie oznacza dowolności w zakresie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podejmując
bowiem akty prawa miejscowego w oparciu o normę
ustawową, organ stanowiący musi ściśle działać
na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego
w danej ustawie (art. 96 Konstytucji RP) i niedopuszczalne jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Norma kompetencyjna musi być
zrealizowana tak, aby nie naruszała innych przepisów

Poz. 4215

ustawy, w tym niedopuszczalne jest wkraczania w materię uregulowaną ustawą (tak WSA we Wrocławiu
w wyroku z 15 marca 2007 r. II SA/Wr 521/06, opubl.
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2007/174/2237). Niedozwolona jest także modyfikacja ustawowych zapisów dokonywana na mocy aktu niższego rzędu jakim jest uchwała.
I tak organ nadzoru kwestionuje następujące zapisy
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki, stanowiącego Załącznik
do uchwały Nr XLII/49/2010 Rady Gminy Zielonki.
Organ nadzoru kwestionuje zapisy § 9 ust. 1 regulaminu w brzmieniu: „Przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne może odmówić zawarcia umowy w przypadku, gdy jej zawarcie spowodowałoby naruszenie
praw innych odbiorców usług wynikających z dotychczas zawartych umów z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.”.
W ocenie organu nadzoru zapis ten narusza postanowienia art. 6 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodne
z którym: „Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”
Skoro bowiem przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązuje
przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne do zawarcia
umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu
ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem
o zawarcie umowy, to przedsiębiorstwo to - dostawca
usług - nie może uzależniać zawarcia umowy od warunków nieprzewidzianych w art. 6, a w szczególności od
wystąpienia braku kolizji z prawami innych odbiorców
usług wynikających z dotychczas zawartych umów
z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.
Ustawodawca nie zawarł bowiem w przepisach rangi
ustawowej delegacji dla konstytuowania w regulaminie
nowych warunków zawarcia umowy, odmiennych od
warunków określonych w ustawie. Ponadto stwierdza
się, że przesłanka braku kolizji z prawami innych odbiorców usług jest niedookreślona i zbyt ogólna, ponadto
nie określono w regulaminie jakiego charakteru i jakiej
rangi naruszenie może być przesłanką stanowiącą podstawę odmowy zawarcia umowy z przedsiębiorstwem
wodociągowo – kanalizacyjnym.
Organ nadzoru sygnalizuje, że Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 października 2007 r.
sygn. akt II OSK 1309/07, publik LEX nr 420149 orzekł, że
skoro przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązuje przedsiębiorstwo
wodno-kanalizacyjne do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy, to
przedsiębiorstwo to - dostawca usług - nie może uzależniać zawarcia umowy od warunków nieprzewidzianych
w tym art. 6 ustawy.
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Ponadto organ nadzoru kwestionuje zapisy uchwały
dotyczące kwestii odcięcia przyłączy wodociągowych
lub/i przyłączy kanalizacyjnych, które to zapisy modyfikują ustawowe zapisy dotyczące tej kwestii.
Otóż art. 8. ust. 1. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi,
że: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa
okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono
celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia
umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które
odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania
zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnegojavascript:void(0), wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co
najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia
dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.”
Tak więc ustawodawca w sposób enumeratywny określił sytuacje w których przedsiębiorstwo może
odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. W związku z powyższym nie jest możliwa modyfikacja tych ustawionych przesłanek na mocy aktu niższej
rangi jaką jest uchwała, a takich naruszeń tego przepisu
dopuściła się Rada Gminy Zielonki.
Organ nadzoru stwierdza, że Rada Gminy w art. 39 regulaminu zmodyfikowała ustawowe zapisy art. 8 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
I tak cytując postanowienia § 39 ust. 1 regulaminu:
„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
odciąć dostawę wody do nieruchomości i/lub lokalu
w budynku wielolokalowym lub zamknąć przyłącze
kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy, a w szczególności jeżeli:
1) przyłącze i instalację wodociągową lub przyłącze
i instalację kanalizacyjną wykonano niezgodnie
z przepisami prawa, a także gdy stwierdzono awarię
na przyłączu pozostającym w posiadaniu odbiorcy
usług a odbiorca usług nie przystąpił niezwłocznie
do jej usuwania
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa
okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzy-
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mania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia
pomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia
umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
W związku z powyższym organ nadzoru kwestionuje
dopuszczalność zapisów § 39 ust. 1 pkt 1 regulaminu,
w zakresie słów: „i instalację”, „a także gdy stwierdzono awarię na przyłączu pozostającym w posiadaniu
odbiorcy usług a odbiorca usług nie przystąpił niezwłocznie do jej usuwania”.
Organ nadzoru wskazuje, iż Rada Gminy poprzez dwukrotne wprowadzenie w § 39 ust. 1 pkt 1 zapisu: „i instalację” przekroczyła delegację ustawową
określoną w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, która przewiduje
jedynie możliwość odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych gdy: „przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie
z przepisami prawa”, nie wspominając jednocześnie
o niezgodnym z prawem wykonaniu instalacji.
Odnosząc się natomiast do postanowień § 39
ust. 1 pkt 1, w którym przewidziano możliwość zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego „ a także gdy stwierdzono
awarię na przyłączu pozostającym w posiadaniu odbiorcy usług a odbiorca usług nie przystąpił niezwłocznie do
jej usuwania” organ nadzoru stwierdza co następuje. Po
pierwsze Rada Gminy w sposób nieuprawniony dokonała modyfikacji ustawowych przesłanek określonych
w art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków określających przesłanki odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
Organ nadzoru kwestionuje także zapisy § 39
ust. 2 regulaminu, który stanowi, iż: „W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyn określonych w ust. 1
pkt 2) (odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa
okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty),
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia odpłatnie zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, informując o miejscu jego
lokalizacji.” – w zakresie słów: „odpłatnie”
Organ nadzoru stwierdza, że powyższe narusza
postanowienia art. 8 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
który brzmi: „Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny,
o której mowa w ust. 1 pkt 2 (odbiorca usług nie uiścił
należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty) , jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.”
Wątpliwości organu nadzoru budzą ponadto
zapisy § 42 ust. 1 regulaminu w brzmieniu: „Za wodę
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pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane
są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych
w obowiązującej taryfie. Opłaty nie są pobierane od
odbiorców usług posiadających umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym z zastrzeżeniem
§ 39 ust. 2.” – w zakresie słów: „z zastrzeżeniem § 39
ust. 2” – czyli wtedy gdy przedsiębiorstwo na podstawie
wyżej wskazanego zapisu § 39 ust. 2 będzie mogło pobierać opłatę za wodę z zastępczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w przypadku odcięcia dostawy wody. Taki zapis w ocenie organu
nadzoru powoduje analogiczne skutki jak wyżej zakwestionowany przywołany zapis § 39 ust. 2 w zakresie
słów: „odpłatnie”. Jak wskazano wyżej ustawodawca
nie przewidział w art. 8 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, możliwości pobierania opłaty za udostępnienia
zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi w przypadku odcięcia dostawy
wody, gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne
dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty.
Ponadto organ nadzoru wskazuje, iż w § 7 ust. 4. regulaminu postanowiono, iż „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odciąć przyłącze wodociągowe lub/i przyłącze kanalizacyjne w obiektach
opuszczonych tj. takich, które pozostają nie zasiedlone
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, a równocześnie nie
ma możliwości ustalenia, kto jest właścicielem, administratorem lub osoba korzystająca z obiektu nie wyrażają
zainteresowania istnieniem przyłącza. W tej sytuacji
uważa się, że właściciel, administrator bądź osoba korzystająca z obiektu nie wyraża zainteresowania istnieniem przyłącza również wtedy, gdy nie odpowie on na
dwukrotne (wysłane w odstępach miesięcznych) pisemne
wezwania
przedsiębiorstwa
wodociągowokanalizacyjnego.” Organ nadzoru stwierdza, że jest to
przesłanka nie znana ustawie, tak więc Rada Gminy
zamieszczając w Regulaminie zapis tej treści naruszyła
postanowienia art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rada
Gminy ustanowiła dolegliwość nie znaną ustawie, powodującą niczym, oprócz tejże uchwały, nie uzasadnione dolegliwości dla usługobiorcy.
Z powyższych przyczyn organ nadzoru kwestionuje
zapisy § 7 ust. 1 pkt 4 regulaminu, określający przypadki
kiedy umowa wygasa, w brzmieniu: „w dniu likwidacji
przyłączy w sytuacji o której mowa w ust. 4”, z powodu
delegalizacji całego powyższego zapisu uchwały.
Organ nadzoru kwestionuje także zapisy § 41 ust. 3
regulaminu który brzmi: „W przypadku o którym mowa
w § 39 ust. 1 pkt 4 regulaminu (czyli gdy został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również
przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych), przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne nie ma obowiązku poinformowania o odcięciu dostawy wody i/lub zamknięciu
przyłącza kanalizacyjnego osoby, u której stwierdzono
nielegalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie
ścieków.”

Poz. 4215

Organ nadzoru stwierdza, że powyższe zapisy naruszają
zapisy art. 8 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
w brzmieniu: „Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody
zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co
najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.”
Stwierdza się, że w regulaminie dokonano modyfikacji ustawowych zapisów polegającej na zwolnieniu
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego
z obowiązku określonego w art. 8 ust. 3 – czyli powiadomienia osoby, u której stwierdzono nielegalny pobór
wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków, o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody, mimo że
ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków w tej materii.
Poprzez takie zapisy stworzono nieuzasadnioną i niewynikającą z żadnych przepisów dolegliwość dla osób
korzystających z usług przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjnego.
Reasumując organ nadzoru podkreśla, że ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady
tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw
i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
a także zasady ochrony interesów odbiorców usług
z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska
i optymalizacji kosztów (art. 1).
Przepis art. 19 przywołanej ustawy zawiera upoważnienie dla rady gminy do uchwalenia regulaminu
dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w którym
powinny być określone prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców
usług, które są przykładowo wyliczone w ustawie. Jednakże organ nadzoru zaznacza, że stwierdzenie „przykładowo” nie oznacza dowolnie.
Zawarte w przywołanym przepisie upoważnienie jest
zatem upoważnieniem określającym materię, którą pozostawiono szczegółowemu uregulowaniu w drodze
aktu prawa miejscowego. Upoważnienie to nie daje
organowi uchwałodawczemu podstaw do stanowienia
aktów prawa miejscowego w sposób odmienny niż
regulacje ustawowe. Jak podkreślił WSA w Opolu,
w wyroku z dnia 4 października 2007 r. (sygn. akt II
S.A./Op 344/07) naruszenie granic upoważnienia ustawowego do stanowienia aktów prawa miejscowego
uzasadnia stwierdzenie nieważności tej uchwały. Podkreślić należy, iż przepisy gminne nie mogą regulować
materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie
mogą pozostawać z nimi w sprzeczności. Uchwała rady
gminy podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego
jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym na
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obszarze gminy i stąd też powinna odpowiadać wymogom, jakie stawiane są przepisom powszechnie obowiązującym. Nie może ona pozostawać w sprzeczności
z aktem prawnym wyższego rzędu, jakim jest ustawa.

łopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Ma-
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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