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Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok

34776

Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Domu Pomocy Społecznej w Bochni

34779

Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

34780

Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia trybu
i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

34781

Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian w statucie
Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy

34786

Rady Gminy w Jordanowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie do wydawania decyzji administracyjnych.

34786

Rady Gminy Koszyce z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2010 rok

34787

Rady Gminy Kościelisko z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010

34788

Rady Miasta Limanowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa w wyborach
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

34803

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: Regulaminu
określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

34803

Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego.

34806

Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010 r. w sprawie utworzenia
obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
w Grojcu.

34808

Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010 r. w sprawie: zmian do
uchwały budżetowej na rok 2010

34808
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Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

34814

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2010 r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Miastu i Gminie Szczawnica oraz wskazania organów do tego uprawnionych

34815

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2010 r. uchylająca uchwałę
Nr XXXV/261/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie upoważnienia Kierownika
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

34816

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia
obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla
przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.

34817
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UCHWALA NR XLVIII/435/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 212, ust. 1
pkt 1 i 2 art. 214 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) art. 4 ust.1 pkt 1 lit. a i h, pkt 2
lit. f, art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526), Rada Miasta Bochnia
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia
po stronie dochodów o kwotę 430.043 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po
stronie dochodów o kwotę 48.543 zł, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po
stronie wydatków o kwotę 633.396 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po
stronie wydatków o kwotę 251.896 zł jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 79.266.581,84 zł
2. Plan wydatków w kwocie 88.125.308,83 zł
3. Deficyt budżetu 8.858.726,99 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 3.562.142 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku
2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski
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Załącznik 1
do uchwały nr XLVIII/435/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 września 2010 r.

1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 430.043,00 zł
Dział
Rozdział
§
1
630
63003

6207

756
75615

0310
0500
801
80104

0830
80114
0970
926
92605

6207

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa podziałki
klasyfikacji
budżetowej

2
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
a) dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, pkt. 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
w tym:
a) dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym:
a) dochody bieżące
Wpływy z usług
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
a) dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, pkt. 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

3
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00

316.389,90
316.389,90

316.389,90
116.389,90
200.000,90
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
32.153,10
32.153,10
32.153,10
32.153,10

2) Zmniejszenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 48.543,00 zł
Dział Rozdział
1
758
75801

2920

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
2
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota zł
3
48.543,00
48.543,00
48.543,00
48.543,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik 2
do uchwały nr XLVIII/435/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 września 2010 r.

Zmiana budżetu po stronie wydatków
1) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 633.396,00 zł, w tym:
Dział
Rozdział
1
630
63003

700
70005

710
71014

801
80104

80114

80195

854
85401

900
90001

Nazwa

Kwota zł

2
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
1. wydatki majątkowe
- Rowerowy Pierścień Solny "salina Cracoviensis" - 62.000,00 zł
w tym: środki z pomocy zagranicznej - 46.500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3
62.000,00
62.000,00
62.000,00
59.500,00
59.500,00
59.500,00
59.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
7.000,00
8.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
52.950,00
52.950,00
52.950,00
52.950,00
220.946,00
120.946,00
120.946,00
120.946,00
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Pozostała działalność
w tym:
1) Wydatki majątkowe
w tym:
- wniesienie wkładu do Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych spółka z o.o. 100.000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

2) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 251.896,00 zł
Dział
Rozdział
1
600
60078

801
80101

852
85215

900
90095

Nazwa

Kwota zł

2
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
1. Wydatki majątkowe
w tym:
- ul. Myśliwska - 100.540,00 zł
- ul. Kwiatkowskiego - 20.406,00 zł
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
1. Wydatki majątkowe
w tym: - opracowania studyjno-koncepcyjne dla Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - 15.500,00

3
120.946,00
120.946,00
120.946,00
52.950,00
52.950,00
52.950,00
52.950,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski
4216

4217
4217

UCHWALA NR XLVIII/440/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w Szpitalu Powiatowym i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.30 ust. 2b
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j.t.
Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (j.t. Dz. U. z 2010 r.

Nr 176 poz. 1191) Rada Miasta Bochnia uchwala co
następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia w 2010 r. głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w bezpośrednich wyborach wójta,
burmistrza i prezydenta miasta tworzy się odrębne obwody głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakła-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 554

– 34780 –

dzie Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Bochni
oraz w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
§ 2. Ustala się numery i granice obwodów głosowania, o których mowa w §1 w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.

Poz. 4217,4218

wództwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta
Bochnia.
§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

Załącznik
do uchwały nr XLVIII/440/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 września 2010 r.

nr obwodu głosowania
16
17

granice obwodu głosowania
Szpital Powiatowy w Bochni
Dom Pomocy Społecznej w Bochni

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Bochnia ul. Krakowska 31
Bochnia ul. Karolina 14d
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski

4217

4218
4218

UCHWALA NR XXXVI/308/2010
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Rada
Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeźnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Włodzimierz Niciewicz

Załącznik
do uchwały nr XXXVI/308/2010
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 10 września 2010 r.
REGULAMIN KONSULTACJI Z RADĄ DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
W DZIEDZINACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
TYCH ORGANIZACJI
§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,
lub radą działalności pożytku publicznego w zakresie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 554
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określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Do obowiązków pracownika, o którym mowa
w ust. 1 należy w szczególności:

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2.,
w sprawie poddanej konsultacji.

1) sporządzenie listy obecności,
2) sprawdzenie, czy biorący udział w zebraniu są
uprawnieni do udziału – zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2
Regulaminu,
3) spisanie protokołu.

§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego
w § 1 ogłasza Wójt Gminy Brzeźnica.
2. W przypadku gdy projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji zgłaszany jest z inicjatywy
Komisji Rady Gminy Brzeźnica lub radnych w ilości ¼
ustawowego składu Rady, konsultacje zarządza Wójt
Gminy Brzeźnica po otrzymaniu projektu od Przewodniczącego Rady Gminy Brzeźnica.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 14 dni
od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Brzeźnica oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Brzeźnica oraz przed budynkiem Urzędu Gminy
Brzeźnica
§ 5. 1. Konsultacje odbywają się w formie otwartego spotkania, zwanego w dalszej treści Regulaminu
zebraniem z uprawnionymi przedstawicielami organizacji pozarządowych.
2. W konsultacjach mają prawo brać udział po
jednym przedstawicielu organizacji pozarządowych.
3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, pod warunkiem, że zostały one przeprowadzone w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
4. Zebranie otwiera i prowadzi Wójt Gminy
Brzeźnica lub wyznaczona przez niego osoba.
5. W zebraniu uczestniczą także pracownicy
merytoryczni komórek organizacyjnych lub jednostek
organizacyjnych Urzędu Gminy Brzeźnica, których
konsultacje dotyczą.
6. Osoba prowadząca zebranie prezentuje
przedstawicielom organizacji pozarządowych projekt
aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji.
7. W trakcie dyskusji przedstawiciele organizacji
pozarządowych winni uzyskać wyjaśnienia i mogą
zgłaszać wszelkie opinie dotyczące przedmiotu konsultacji.
§ 6. 1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia
pracownik ds. współpracy z organizacjami pożytku
publicznego.
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3. Protokół powinien zawierać:
1) datę zebrania,
2) listę obecności,
3) stwierdzenie ważności zebrania,
4) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
5) opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego,
6) podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.
§ 7. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych,
zgłoszone w czasie konsultacji, w zależności od
przedmiotu konsultacji kierowane są do wyznaczonej
przez Wójta Gminy Brzeźnica komórki organizacyjnej
Urzędu Gminy Brzeźnica, lub do gminnej jednostki
organizacyjnej.
2. Wyznaczona przez Wójta Gminy Brzeźnica
komórka organizacyjna Urzędu Gminy Brzeźnica lub
gminna jednostka organizacyjna zapoznaje się z opiniami i uwagami zgłoszonymi przez organizacje pozarządowe i przekazuje swoje propozycje w sprawie
sposobu ich rozpatrzenia Wójtowi Gminy.
3. Na podstawie przekazanych propozycji Wójt
Gminy zajmuje stanowisko odnośnie sposobu rozpatrzenia opinii i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji przez organizacje pozarządowe. Stanowisko to
powinno zawierać w szczególności uzasadnienie
nieuwzględnionych przez Wójta opinii i uwag organizacji pozarządowych.
4. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem
Wójta Gminy Brzeźnica, zamieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu
Gminy Brzeźnica, nie później niż w ciągu 30 dni od
dnia zakończenia konsultacji.
5. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie zebrania.
6. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Brzeźnica
przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów normatywnych, o których mowa w § 1
niniejszego Regulaminu.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są dla Rady Gminy
wiążące.
Przewodniczący Rady Gminy:
Włodzimierz Niciewicz
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UCHWALA NR XXXVI/309/2010
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)
Rada Gminy Brzeźnica, uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. Inicjatywą lokalną w rozumieniu uchwały jest
każda forma współpracy Gminy Brzeźnica z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
§ 3. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy
Gminy Brzeźnica bezpośrednio, bądź za pośrednictwem
organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) mogą złożyć
wniosek o realizację zadania publicznego wyłącznie na
terenie Gminy Brzeźnica, w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) edukacji, oświaty i wychowania,
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
9) turystyki i krajoznawstwa,
10) ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym zieleni na
terenach wiejskich,
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2. Katalog zakresu współpracy z organizacjami
pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.) jest katalogiem zamkniętym.
§ 4. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy,
2) termin realizacji,
3) informację o grupie inicjatywnej,
4) miejsce wykonania zadania,

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,
6) opis dotychczas wykonanych prac,
7) opis kolejnych planowanych działań,
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,
9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) wkład środków własnych,
10) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną wraz z podpisami.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie: statut, aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie
wpisu do innego rejestru (ewidencji), pełnomocnictwo
do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia
wniosku przez pełnomocnika), oświadczenie o braku
zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych,
2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które
będą reprezentowane.
3. Wniosek o dotację w ramach inicjatywy lokalnej
składa się do Wójta Gminy Brzeźnica w terminie do
15 września br. dla zadań realizowanych w roku następnym.
4. Wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Komisja ds.
wspierania inicjatyw lokalnych powołana Zarządzeniem
Wójta Gminy Brzeźnica.
§ 6. 1. Ustala się następujące kryteria oceny wniosków:
1) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania,
2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania,
3) wykonalność przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletna dokumentację projektową, decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o warunkach zabudowy),
4) wkład własny grupy inicjatywnej nie mniej niż 60%.
§ 7. 1. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej mogą stanowić:
1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,
2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy
lokalnej,
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3) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy
lokalnej.
§ 8. Warunkiem zlecenia przez Gminę Brzeźnica realizacji zadania publicznego jest zawarcie pisemnej
umowy z Wnioskodawcą, która określa prawa i obowiązki Gminy Brzeźnica oraz wnioskodawcy.
§ 9. 1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest
Wnioskodawca.
2. Za realizację obowiązków obciążających Gminę
Brzeźnica, a wynikających z niniejszej uchwały i umowy,

Poz. 4219

o której mowa w § 8, odpowiedzialny jest Wójt Gminy
Brzeźnica, który może powierzyć wykonywanie tych
obowiązków pracownikom Urzędu Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeźnica.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Włodzimierz Niciewicz
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Przewodniczący Rady Gminy: Włodzimierz Niciewicz
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UCHWALA NR XXXVI/310/2010
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9 poz. 43 ze zmianami),
w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157
poz.1240 ze zmianami) Rada Gminy Brzeźnica, uchwala,
co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w statucie
Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/141/93 Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 27 lutego 1993 roku, zmienionym Uchwałami
Rady Gminy Brzeźnica Nr: XIV/98/2000 z dnia 24 lutego 2000 roku, VI/45/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2003 roku Nr 255 poz. 3000), XVII/104/2004 z dnia
27 października 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004 roku Nr 366 poz. 3934)
i XXX/187/2006 z dnia 13 lutego 2006 roku (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2006 roku
Nr 302 poz. 2134) :1. Użyte w statucie w różnych przypadkach słowa „Zakład Budżetowy” zastępuje się słowami „Samorządowy Zakład Budżetowy”.
2. W § 4 skreśla się ust. 2.
3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu
Budżetowego jest wykonywanie zadań o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, a w szczególności:

1) produkcja i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie
ścieków,
2) budowa, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich przyłączy,
3) realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) realizacja zadań w zakresie usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
5) zadania z zakresu budownictwa drogowego, w tym
remonty dróg, mostów, placów i chodników,
6) wykonywanie robót budowlanych i remontowo-budowlanych w zakresie utrzymania obiektów i budynków
komunalnych,
7) budowa, remonty i konserwacja gminnych obiektów
budownictwa wodnego,
8) zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy,
9) utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy,
10) organizacja w imieniu Wójta Gminy robót publicznych, prac interwencyjnych dla bezrobotnych, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie działalności statutowej Zakładu.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Włodzimierz Niciewicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/314/2010
RADY GMINY W JORDANOWIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli
w Jordanowie do wydawania decyzji administracyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy w Jordanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Panią Agnieszkę Majchrzak Kierownika Gminnego Ośrodka Administracji Szkół
i Przedszkoli w Jordanowie do załatwiania w imieniu
Wójta Gminy w Jordanowie indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do
tej ustawy, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
4221

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/195/2009 Rady
Gminy w Jordanowie z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie do
wydawania decyzji administracyjnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Jordanowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Kawula
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UCHWALA NR XXXI/207/2010
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
o kwotę: 314.675,00 złotych
w tym:
a) dochody bieżące o kwotę: 44.675,00 złotych
b) dochody majątkowe o kwotę: 270.000,00 złotych
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 278.640,00 złotych
a) dochody bieżące o kwotę 270.000,00 złotych
b) dochody majątkowe o kwotę 8.640,00 złotych
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
o kwotę: 314.675,00 złotych
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę: 11.242,00 złotych
b) wydatki majątkowe o kwotę: 303.433,00 złotych

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:
278.640,00 złotych
a) wydatki bieżące o kwotę: 270.000,00 złotych
b) wydatki majątkowe o kwotę: 8.640,00 złotych
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Koszyce na 2010
rok Nr XXVIII/186/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia
29 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/207/2010
Rady Gminy Koszyce
z 10 września 2010 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Koszyce na 2010 rok
Dział

§
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TREŚĆ
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W tym:
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W tym:
Dochody bieżące:
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W tym:
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
W tym:
Dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Kwota
zwiększeń
-

Kwota
zmniejszeń
270.000,00

-

270.000,00
270.000,00

34.675,00

-

34.675,00
34.675,00

-

10.000,00

8.640,00

10.000,00
10.000,00

-

-

8.640,00
8.640,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 554
900

6330

– 34788 –

Poz. 4222,4223

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W tym:
Dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin )
OGÓŁEM

270.000,00

-

270.000,00
270.000,00

-

314.675,00

278.640,00

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/207/2010
Rady Gminy Koszyce
z 10 września 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2010 rok
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Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYNA WSI
w tym:
a) wydatki bieżące
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a)wydatki majątkowe
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki Pomocy Społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki majątkowe
OGÓŁEM

Kwota
zwiększeń
-

Kwota
zmniejszeń
270.000,00
270.000,00

-

270.000,00
8.640,00

-

8.640,00

33.433,00

8.640,00
-

33.433,00

-

33.433,00
11.242,00
11.242,00

-

11.242,00
270.000,00
270.000,00

-

270.000,00
314.675,00

278.640,00

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
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UCHWAŁA NR XXXV/227
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala co
następuje
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2010 o kwotę 18.489 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 554
a) dochody bieżące o kwotę 18.489 zł
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
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zgodnie

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2010 o kwotę 1.886.384 zł, w tym:
a) Wydatki bieżące o kwotę 519.076 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.367.308 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2a do niniejszej Uchwały.
3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków
budżetowych zwiększa się deficyt budżetu o kwotę
1.867.895 zł i ustala się go w wysokości 4.167.895 zł.
Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę
1.867.895 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały
§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy
Kościelisko na rok 2010 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe 27.230.566 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 19.766.676 zł,
2) dochody majątkowe: 7.463.890 zł
2. Wydatki budżetowe: 31.398.461 zł w tym:
1) wydatki bieżące 18.618.059 zł w tym
a) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie
łącznej– 13.004.091 zł, z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.296.994 zł;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 5.707.097 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 975.796 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
3.321.254 zł;
d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 634.352zł; z czego: - ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –
634.352 zł;
e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do
spłaty w roku 2010 – 156.064 zł;
f) wydatki na obsługę długu publicznego - 526.502 zł;
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 12.780.402 zł w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.200.000 zł
3. Deficyt budżetu 4.167.895 zł
4. Przychody budżetu 5.360.280 zł
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5. Rozchody budżetu 1.192.385 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów
i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej Uchwały.
§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do Uchwały
Nr XXXIV/225/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia
29 stycznia 2010 roku dotyczącego limitów na wieloletnie programy inwestycyjne poprzez:
- zmianę limitów w poszczególnych latach na zadania:
„Budowa magistrali wodociągowej „Kirowa
Woda wraz obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kościelisko”, „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Witowie”, „Budowa chodnika w Dzianiszu”, „Modernizacja Centrum Kultury w Kościelisku”, „Rozbudowa sieci
oświetlenia ulicznego”;
- dopisanie nowych zadań: „Budowa centrum tradycji
i turystyki w Kościelisku”, „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy
Zespole Szkół w Dzianiszu”
Nowa treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 9 do Uchwały
Nr XXXIV/225/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia
29 stycznia 2010 roku dotyczącego limitów na programy
realizowane ze środków publicznych pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej poprzez:
- zmianę limitów w poszczególnych latach dla zadania
pn. „Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania
władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko”
- wprowadzenie dodatkowego zadania pn. „Zmotywowani i aktywni. Program aktywizacji osób
bezrobotnych objętych pomocą społeczną
w Gminie Kościelisko”
Nowa treść załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kościelisko
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Długosz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/227
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Długosz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 554

– 34791 –

Poz. 4223
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/227
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXXV/227
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/227
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 marca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/227
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 marca 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXV/227
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 marca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/227
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 22 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/368/2010
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa w wyborach zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art.18,ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z zm./ oraz art. 30, ust.2b i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz.1547 z zm./ na wniosek Burmistrza Miasta Limanowa
Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy się dodatkowe obwody głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Limanowa, Rady Powiatu Limanowskiego i Sejmiku
Województwa Małopolskiego, zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010 r.
1. Obwód głosowania Nr 11 z siedzibą w Domu
Pomocy Społecznej ul. W. Witosa 24/26.
2. Obwód głosowania Nr 12 z siedzibą w Szpitalu
Powiatowym w Limanowej ul. J.Piłsudskiego 61.

§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1 obejmują
obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu
wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta
Limanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kulma
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UCHWALA NR LVII-469/10
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie: Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591ze zmianami) w związku
z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający zasady
i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Maciej Płachta

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVII-469/10
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 28 września 2010 r.

Regulamin określający zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej powołania, przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 554
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1) Gminie – rozumie się przez to i Gminę Łapsze Niżne,
2) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Łapsze
Niżne,
3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy
Łapsze Niżne,
4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Łapsze
Niżne,
5) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
6) Organizacjach pozarządowych – rozumie się przez
to organizacje pozarządowe i podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w sprawach
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność
na terenie Gminy.
Rozdział 2
Zasady przeprowadzania konsultacji
§ 4.
1) Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji
projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Wójt.
2) Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem poszczególnych konsultacji wykonuje pracownik właściwego merytorycznie referatu Urzędu
§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 6.
1) Informację o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu – oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja powinna określać:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) formy konsultacji;
4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu;
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5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.
2) Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza
innych sposobów informowania o konsultacjach.
3) Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana
jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 7.
1) Konsultacje mogą być prowadzone, w co najmniej
jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne;
2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
3) korespondencyjne informowanie o możliwości
składania opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji;
4) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej www.lapszenizne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej;
5) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;
2) O formie przeprowadzenia konsultacji decyduje
Wójt.
3) Uczestnicy konsultacji, składają opinie osobiście
w siedzibie Urzędu, lub drogą pocztową w formie
kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
4) Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu
§ 8.
1) Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie
referat urzędu sporządza zestawienie wszystkich
uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez
Wójta. Wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków i uwag przekazywane są
Radzie Gminy wraz ze stosownym konsultowanym
projektem uchwały nie później niż w ciągu 30 dni
od zakończenia konsultacji
2) Wójt w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu
i wyników konsultacji oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.lapszenizne.pl oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej.
3) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
Przewodniczący Rady
Maciej Płachta

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII-469/10
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 28 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Maciej Płachta
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UCHWALA NR L/385/10
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późń. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), Rada Gminy Oświęcim postanawia:
§ 1.
1) Projekty aktów prawa miejscowego są konsultowane
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jeżeli dotyczą ich działalności statutowej.
2) Projekty aktów prawa miejscowego są konsultowane
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jeżeli dotyczą ich działalności statutowej.
§ 2.
1) Projekty aktów prawa miejscowego podlegające konsultacji na 5 dni przed sesją Rady Gminy Oświęcim
umieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Oświęcimiu.

2) Rada działalności pożytku publicznego, organizacje
pozarządowe i podmioty o których mowa w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłaszają swoje uwagi do projektu pisemnie,
w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Oświęcim,
do dnia poprzedzającego obrady Rady Gminy Oświęcim.
3) Wzór wniosku z uwagami do aktów stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej Uchwały
§ 3.
1) Konsultacje mają charakter opiniotwórczy i nie są
w żaden sposób wiążące.
2) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nich organizacji.
3) Z przebiegu konsultacji Wójt Gminy Oświęcim składa
sprawozdanie Radzie Gminy Oświęcim przy omawianiu projektu Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Oświęcim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Adam Wiecheć

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 554

– 34807 –

Poz. 4226
Załącznik nr 1
do uchwały nr L/385/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 6 października 2010 r.

Wiceprzewodniczący Rady Adam Wiecheć
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UCHWALA NR L/388/10
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U.
z 2003 Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy
Oświęcim postanawia:
Numer
obwodu
głosowania
14

§ 1. Utworzyć na wniosek Wójta Gminy Oświęcim
obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Powiatowy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Grojcu

Powiatowy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
w Grojcu

§ 2. Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Adam Wiecheć

4227

4228
4228

UCHWALA NR L/389/10
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.), art.212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co
następuje:
§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2010
o kwotę 74.312,50 zł:
• w dziale 020 Leśnictwo o kwotę 750 zł – w tym
dochody majątkowe – Wpływy ze sprzedaży wyrobów
(§ 0840),
• w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 465 zł – dochody bieżące – Wpływy
z opłaty targowej (§ 0430),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę
45.800 zł – dochody bieżące – Wpływy z usług (§ 0830),
• w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę
1.419 zł – dochody bieżące – Wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
• w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę
8.228,50 zł – dochody bieżące – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700),
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 17.650 zł – w tym dochody bieżące
– Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).
Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach
38.545.281,28 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie źródeł dochodów budżetu Gminy na rok 2010.
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dział
- źródło
756

– 34809 –

Opis

900
§ 0690
§ 3.

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2010
o kwotę 75.852,50 zł:
• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80104 Przedszkola o kwotę 1.419 zł - wydatki bieżące:
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:
w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 45.800 zł
- wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80195 Pozostała działalność o kwotę 8.228,50 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane,
• w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219
Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 465 zł - wydatki
bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych;
• w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295
Pozostała działalność o kwotę 1.540 zł - wydatki bieżące:
w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące,

Dział
600

zwiększenie

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W tym dochody bieżące:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat

§ 0490

Rozdział
60016

750
75095

Poz. 4228

zmniejszenie
350.000

350.000
350.000
350.000
350.000
350.000

• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód o kwotę 8.500 zł wydatki majątkowe:
w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na
budowę sieci wodociągowej w Sołectwie Babice ul.
Spacerowa, ul. Starowiślna Etap I i II, ul. Kwiatowa;
w Sołectwie Brzezinka ul. Leśna oraz w Sołectwie Włosienica ul. Lazurowa”,
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód o kwotę 9.150 zł wydatki majątkowe:
w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz
z pozwoleniem na budowę oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Oświęcim”,
• w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział
92601 Obiekty sportowe o kwotę 750 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie „Modernizacja istniejącego oświetlenia stadionu sportowego w Sołectwie Grojec”.
Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach
51.162.096,47 zł.
§ 4. Dokonać przeniesień między działami oraz innych przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na
rok 2010 wg poniższego zestawienia:

Nazwa – treść.
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Pozostała działalność
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

Zwiększenie

Zmniejszenie
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

230
230

1.420
1.420

230

1.420

230

1.420
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801
80101

900
90003

90095

921
92195

926
92601

92605

– 34810 –

(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Modernizacja istniejącego oświetlenia stadionu sportowego
w Sołectwie Grojec
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

w związku z koniecznością realizacji niezbędnych zadań.

Poz. 4228
230

1.420
18.300
18.300
18.300
18.300
4.800
13.500

20

230
230
230
230
230

20
20
20
20
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
18.300
18.300
18.300
4.800
13.500
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§ 5.
W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 i § 3
ustala się:
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.616.815,19 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
• zaciąganych kredytów w kwocie 9.000.000 zł,
• wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – wprowadzonych
do budżetu w łącznej kwocie 908.243 zł,
• nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu
w łącznej kwocie 2.708.572,19 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie
14.316.815,19 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.700.000 zł –
a załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody Budżetu Gminy
Oświęcim na rok 2010” do uchwały budżetowej na rok
2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. otrzymuje
nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów
zaciąganych w 2010 r. na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu – do kwoty 9.000.000 zł.

Poz. 4228

4. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.3,
z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie
może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika Nr 9 „Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim” do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z 13 stycznia 2010 r.
w brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 6. W związku z powyższymi zmianami – określonych podmiotowo i kwotowo, w załączniku Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok” do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.
Wiceprzewodniczący Rady
Adam Wiecheć

Załącznik 1
do uchwały nr L/389/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 6 października 2010 r.
Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
1.

DOCHODY OGÓŁEM:

38.545.281,28

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

51.162.096,47

3.

Wynik (1-2) – deficyt:

4.

PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:

- 12.616.815,19
14.316.815,19

- kredyty
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych
5.

9.000.000
2.608.243
2.708.572,19

ROZCHODY BUDŻETU
z tego:

1.700.000

– Spłata rat z zaciągniętych kredytów

1.700.000
Wiceprzewodniczący Rady
Adam Wiecheć
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Załącznik 2
do uchwały nr L/389/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 6 października 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok
Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
Dział

Rozdział

1
852

2

85295

Nazwa

4
Pomoc
społeczna
Pozostała
działalność

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora
finansów publicznych
(„+”zwiększenia/
„-„zmniejszenia)

5

6

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
(„+”zwiększenia/
„-„zmniejszenia)
7

+1.540
+1.540
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST
Razem:

+1.540

+1.540

OGÓŁEM DOTACJE 5.157.118
w tym:
- dotacje podmiotowe: 1.663.660
- dotacje celowe 3.493.458
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 2.254.158
- dotacje celowe inwestycyjne 1.239.300

Wiceprzewodniczący Rady
Adam Wiecheć
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Załącznik 3
do uchwały nr L/389/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 6 października 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim
Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
Wyszczególnienie
I. Dochody budżetu ogółem
w tym m. in.
a) podatki i opłaty lokalne
b) udział w podatkach państwa
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa do
zadań zleconych
f) środki z Unii Europejskiej
II. Przychody budżetu ogółem
w tym:
wolne środki
kredyt bankowy
nadwyżka budżetowa
spłaty udzielonych pożyczek
Ogółem I + II
III. Wydatki budżetu
a) wydatki bieżące w tym:
-koszty obsługi długu
b) wydatki majątkowe
IV. Rozchody budżetu
a) spłata kredytu
Ogółem III + IV
V. Łączna kwota spłaty w danym roku
budżetowym (raty + odsetki + poręczenia)
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku
budżetowego (bez odsetek)
Wskaźnik spłaty długu w roku budżetowym V:I(w %)
Wskaźnik łącznego zadłużenia na
koniec roku budżetowego VI:I (w %)

2009
37.695.242,54

2010
38.545.281,28

2011
36.500.000

2012
34.200.000

2013
34.500.000

2014
34.800.000

6.882.830,40
9.485.555,11
297.746,93
11.363.134

6.938.809
10.280.698
243.949
12.295.582

7.100.000
10.200.000
220.000
12.400.000

7.200.000
10.200.000
230.000
12.400.000

7.300.000
10.300.000
240.000
12.500.000

7.400.000
10.400.000
250.000
12.600.000

2.506.234,75
3.267.576,23
3.575.719,06

3.157.546,10
318.217,68
14.316.815,19

2.500.000
1.693.752,44
10.079.809,20

2.500.000
179.078,99
-

2.500.000
-

2.500.000
-

3.746.219,06
11.500,00
41.452.961,60
33.723.859,38
30.104.163,51
148.897,85
3.619.695,87
1.704.000
1.704.000
35.427.859,38
1.852.897,85

2.608.243
9.000.000
2.708.572,19
52.862.096,47
51.162.096,47
37.545.123,28
120.000
13.616.973,19
1.700.000
1.700.000
52.862.096,47
1.820.000

1.579.809,20
8.500.000
46.579.809,20
45.671.566,20
30.000.000
500.000
15.671.566,20
908.243
908.243
46.579.809,20
1.408.243

34.200.000
32.850.000
30.850.000
900.000
2.000.000
1.350.000
1.350.000
34.200.000
2.250.000

34.500.000
33.150.000
31.150.000
800.000
2.000.000
1.350.000
1.350.000
34.500.00
2.150.000

34.800.000
33.350.000
31.350.000
700.000
2.000.000
1.450.000
1.450.000
34.800.000
2.150.000

2.608.243

9.908.243

17.500.000

16.150.000

14.800.000

13.350.000

4,92

4,72

3,86

6,58

6,23

6,18

6,92

25.71

47,95

47,22

42,90

38,36

Wyszczególnienie
I. Dochody budżetu ogółem
w tym m. in.
a) podatki i opłaty lokalne
b) udział w podatkach państwa
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa do zadań
zleconych
f) środki z Unii Europejskiej
II. Przychody budżetu ogółem
w tym:
wolne środki
kredyt bankowy
pożyczki
spłaty udzielonych pożyczek
Ogółem I + II
III. Wydatki budżetu
a) wydatki bieżące w tym:
-koszty obsługi długu
- potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń
b) wydatki majątkowe

2015
35.100.000

2016
35.400.000

2017
35.700.000

2018
36.000.000

2019
36.300.000

2020
36.600.000

7.500.000
10.400.000
260.000
12.700.000

7.600.000
10.500.000
270.000
12.800.000

7.700.000
10.900.000
280.000
12.900.000

7.800.000
11.000.000
290.000
13.000.000

7.900.000
11.100.000
300.000
13.100.000

8.000.000
11.200.000
310.000
13.200.000

2.500.000
-

2.500.000
-

2.500.000
-

2.500.000
-

2.500.000
-

2.500.000
-

35.100.000
32.900.000
31.400.000
600.000
1.500.000

35.400.000
33.200.000
31.200.000
500.000
2.000.000

35.700.000
33.500.000
31.500.000
400.000
2.000.000

36.000.000
33.800.000
31.800.000
300.000
2.000.000

36.300.000
34.100.000
32.100.000
200.000
2.000.000

36.600.000
34.250.000
32.250.000
100.000
2.000.000
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IV. Rozchody budżetu
a) spłata kredytu
b) spłaty pożyczek
c) udzielenie pożyczki
Ogółem III + IV
V. Łączna kwota spłaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia)
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek)
Wskaźnik spłaty długu w roku budżetowym
V:I(w %)
Wskaźnik łącznego zadłużenia na koniec
roku budżetowego VI:I (w %)
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2.200.000
2.200.000
35.100.000
2.800.000

2.200.000
2.200.000
35.400.000
2.700.000

2.200.000
2.200.000
35.700.000
2.600.000

2.200.000
2.200.000
36.000.000
2.500.000

2.200.000
2.200.000
36.300.000
2.400.000

2.350.000
2.350.000
36.600.000
2.450.000

11.150.000

8.950.000

6.750.000

4.550.000

2.350.000

0

7,98

7,63

7,28

6,94

6,61

6,69

31,77

25,28

18,91

12,64

6,47

-

Wiceprzewodniczący Rady
Adam Wiecheć
4228

4229
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UCHWALA NR XXXIX/362/10
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze
zm./ Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się, "Regulamin konsultacji
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji", stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Gotfryd

Załącznik
do uchwały nr XXXIX/362/10
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 września 2010 r.
Regulamin konsultacji z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych programów współpracy Gminy
Szerzyny z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć rady
działalności pożytku publicznego oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy Szerzyny w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Konsultacje są obligatoryjne, prowadzone
z inicjatywy własnej Wójta Gminy Szerzyny.
§ 4. 1. Ogłoszenie Wójta Gminy Szerzyny o przeprowadzeniu konsultacji przekazywane jest do publicznej wiadomości, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
terminem ich rozpoczęcia, za pośrednictwem:
1) strony internetowej Urzędu Gminy Szerzyny,
2) biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy
Szerzyny,
3) obwieszczeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Szerzyny.
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2. Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji powinno określać:

Poz. 4229,4230

§ 7. 1. Informacje o wynikach konsultacji podaje
się do wiadomości na stronie internetowej oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Szerzyny.

1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie
zgłoszonych uwag i opinii wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Szerzyny w tej sprawie.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:

3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Szerzyny
przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów, o których mowa w § 1.

1) konsultacje pisemne,
2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
3) przesyłanie uwag i opinii drogą elektroniczną.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz
samorządowych Gminy Szerzyny.
§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli
zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w niniejszym regulaminie.

2. Możliwe jest łączenie form konsultacji.
§ 6. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych
kierowane są do pracownika Urzędu Gminy Szerzyny
przygotowującego projekty, o których mowa w §1.
2. Pracownik rozpatruje zgłoszone uwagi
i opinie i przekazuje propozycje stanowiska w tej
sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Szerzyny.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Gotfryd

4229
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UCHWALA NR LIII/417/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 20 września 2010 r.
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Szczawnica oraz wskazania
organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 55, 56, 57, 58, 59 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r., Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (j.t. z 2010 Dz. U. Nr 17 poz. 95) – Rada
Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz odraczania lub rozkładania
na raty spłaty tych należności, przypadających Miastu
i Gminie Szczawnica, zwanej dalej "gminą" od osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej
"dłużnikami".
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności pieniężnej – oznacza to kwotę główną
należności o charakterze cywilnoprawnym wraz z odsetkami za zwłokę oraz innymi kosztami egzekucji,
2) kosztach egzekucyjnych – oznacza to opłaty egzekucyjne, a także zwrot wydatków gotówkowych komornika, poniesione w toku egzekucji w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r., Nr 167 poz.1191
z późn. zmianami),
§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane
w całości, lub w części, odraczane lub rozkładane na

raty, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących
przesłanek:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił tylko ruchomości
nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, lub pozostawił przedmioty codziennego
użytku o wartości nie przekraczającej 6.000 zł,
2) dłużnik - osoba prawna został wykreślony z rejestru
osób prawnych i jednocześnie nie posiada majątku,
z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność za dług z mocy prawa nie przechodzi na
osoby trzecie,
3) dłużnik będący osobą prawną pozostaje w trudnej sytuacji majątkowej. Trudna sytuacja majątkowa to udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że nastąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej
działalności wykazana w deklaracji podatkowej za rok
poprzedzający dany rok kalendarzowy,
4) dłużnik będący osobą fizyczną ze względu na swoją
sytuację rodzinną, majątkową, i wysokość dochodów
nie jest w stanie uiścić należności, przy czym jeżeli
chodzi o wysokość dochodów bierze się pod uwagę
dłużników, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie z ostatnich trzech miesięcy przypadających przed złożeniem wniosku nie przekracza dwukrotności kwoty zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 175
poz. 1362 z późn. zmianami) i aktach wykonawczych,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów egzekucyjnych,
6) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
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7) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
8) wysokość wierzytelności nie przekracza kosztów
upomnienia - a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek
od należności głównej,
9) mimo braku okoliczności wymienionych w pkt 1-8
jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające
wykaże, że za umorzeniem, odroczeniem bądź rozłożeniem na raty przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne lub jest ono uzasadnione
ważnym interesem dłużnika (w szczególności zdarzeniem losowym).
2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną można umorzyć wierzytelność w całości lub części, odroczyć lub
rozłożyć na raty, jeżeli:
1) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, że uregulowanie zobowiązania
spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie
prowadzenia działalności statutowej,
2) niemożność świadczenia jest wynikiem czynników od
nich niezależnych.
§ 4. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 5. 1. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty
należności pieniężnych wynikających ze stosunków
cywilnoprawnych, przypadających Miastu i Gminie
Szczawnica następuje w drodze porozumienia, lub
w drodze jednostronnego oświadczenia woli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Poz. 4230,4231

3. W sytuacjach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1, 2,
5, 6, 7, 8 umorzenie wierzytelności wynikających ze
stosunków cywilnoprawnych może nastąpić z urzędu
w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.
§ 6. Przy umarzaniu wierzytelności, odraczaniu
i rozkładaniu na raty należności pieniężnych przypadających gminie i gminnym jednostkom od dłużników będących przedsiębiorcami, stosuje się ustawę z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. z 2007r., Dz. U. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do niej.
§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przedstawia Radzie Miejskiej w Szczawnicy raz w roku w terminie do 30 kwietnia następnego roku informację dotyczącą zakresu udzielonych ulg, w trybie określonym
uchwałą. Informacja jest sporządzana według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przedkładania informacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLIV/270/2006 Rady
Miasta Szczawnica z dnia 26 września 2006 r. w sprawie:
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Miasta Szczawnica z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty całości lub części wierzytelności w przypadku określonym w § 3 ust.1 pkt 3, 4, 9 może nastąpić
tylko na pisemny uzasadniony wniosek dłużnika.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Zachwieja

4230
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UCHWALA NR LIII/425/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 20 września 2010 r.
uchylająca uchwałę Nr XXXV/261/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku
z art. 12 ust. 2 oraz art. 8a, art. 8b, art. 8c ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2007 r. nr 192 poz. 1378 ze zm.)
Rada Miejska w Szczawnicy uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/261/09 Rady
Miejskiej Szczawnicy z dnia 26 marca 2009 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Pomocy
4231

Społecznej w Szczawnicy do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych.
§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady:
Kazimierz Zachwieja
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UCHWALA NR XXXVI/231/2010
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla
przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 30
ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wietrzychowice na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 5 dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy,
rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów
wójta dla wyborców przebywających w Domu Pomocy
Społecznej w Wietrzychowicach, w czasie wyborów.
4232

2. Granicą obwodu jest Dom Pomocy Społecznej
w Wietrzychowicach.
3. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej będzie
Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wietrzychowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez rozplakatowanie
obwieszczeń na terenie Gminy Wietrzychowice.
Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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