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Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie pozbawienia
dróg na terenie Powiatu Krakowskiego kategorii dróg powiatowych
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Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały XLIX/366/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
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Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przyjęcia trybu
powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
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Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany
załącznika nr 2 do uchwały Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia
30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Chrzanów.

35527

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: zmiany
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

35528

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: określenia
liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Chrzanów na rok 2011.

35529

Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów
budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

35529

Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części
obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru „Jabłonka - 53”*

35530

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010

35536

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 października 2010 r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010

35544

Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji

35549

Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010.

35551

Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w Bieśniku

35555

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. 4311

Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: ustalenia kryteriów
i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim.

35556

Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.

35562

Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Obslugi Szkół w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.

35563

Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały
Nr XVII/104/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki
w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.

35563

Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wiekiej

35563

Rady Gminy Siepraw z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010

35564

Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała

35570

Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.

35571

Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian w Uchwale Nr XLII/347/06 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia
2006 r w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkola samorządowego
prowadzonego przez Gminę Skała.

35573

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września
2007 roku.
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Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

35574

4311
4311

UCHWAŁA NR LI/390/2010
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Krakowskiego kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6a
w zwiazku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w porozumieniu
z Zarządem Województwa Małopolskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Chrzanowskiego, Zarządu

Powiatu Olkuskiego, Zarządu Powiatu Miechowskiego,
Zarządu Powiatu Proszowickiego, Zarządu Powiatu Wielickiego, Zarządu Powiatu Myślenickiego, Zarządu Powiatu Wadowickiego, Zarządu Powiatu Oświęcimskiego
oraz Burmistrza Gminy Krzeszowice, Rada Powiatu
w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy
Krzeszowice pozbawia się kategorii dróg powiato-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
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wych:1. ulica Daszyńskiego w Krzeszowicach na odcinku
od Ronda Jana Pawła II do Ryneku o długości 61,0 m;
2. ulice w obrębie Rynku w Krzeszowicach na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Krakowskiej na
działce ewidencyjnej 1311/2 o długości 365 m;
3. ulica Krakowska w Krzeszowicach na odcinku od
Rynku do ulicy Legionów Polskich o długości 180,0 m;
§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1,
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie

Poz. 4311

§ 4. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1, kategorii dróg powiatowych następuje z mocą od
1 stycznia 2011 r., pod warunkiem zaliczenia tych dróg
do kategorii dróg gminnych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
dr inż. Krzysztof Karczewski

Dziennik Urzędowy
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Poz. 4311
Załącznik
do uchwały Nr LI/390/2010
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 29 września 2010 r.

4311

Przewodniczący Rady Powiatu
dr inż. Krzysztof Karczewski
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Poz. 4312,4313

4312
4312

UCHWAŁA NR LI/392/2010
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały XLIX/366/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego – Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5c pkt 1
i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w związku z art. 87 ust. 1
pkt 2 oraz art. 88 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze
zm.), Rada Powiatu w Krakowie po uzyskaniu opinii
Małopolskiego Kuratora Oświaty, uchwala co następuje:

skonalenia Nauczycieli w Krakowie wprowadza się następujące zmiany: „§ 1” otrzymuje brzmienie: Likwiduje
się zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie z dniem 30 listopada 2010 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. W uchwale Nr XLIX/366/10 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Powiatowego Ośrodka Do-

Przewodniczący Rady Powiatu
dr inż. Krzysztof Karczewski

4312

4313
4313

UCHWAŁA NR XXXIX/274/10
RADY POWIATU WIELICKIEGO
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami), art. 41g
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zmianami), uchwały Nr XXXII/227/09 Rady Powiatu w Wieliczce z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy
Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego na
2010 r., Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, Rada Powiatu
Wielickiego przyjmuje tryb powołania członków oraz
organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.
§ 2. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako zespół o charakterze doradczym oraz inicjatywnym, ma za zadanie w szczególności:
1) Opiniowanie projektów strategii rozwoju Powiatu
Wielickiego;

2) Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego tworzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego a dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 3. Regulamin działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Wiesław Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
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Poz. 4313
Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/274/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.

Regulamin działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest zespołem o charakterze doradczym i inicjatywnym, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału podmiotów działających na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w działaniach programowych Powiatu Wielickiego.
§ 2. 1. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego zostaje powołana zgodnie z art. 41e pkt 3 ustawy na okres
2 lat.
2. Przewodniczącym Powiatowej Rady Pożytku
Publicznego jest Starosta Wielicki.
3. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego składa
się ponadto z 9 osób - 2 przedstawicieli organu stanowiącego, 2 przedstawicieli organu wykonawczego Powiatu Wielickiego oraz 5 przedstawicieli organizacji
pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa
odpowiednio w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.).
4. Kandydatów na członków Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego wskazuje:
- z ramienia organu stanowiącego i wykonawczego Starosta Wielicki,
- z ramienia organizacji pozarządowych - Starosta
Wielicki na podstawie rekomendacji udzielonych
przez władze gmin z terenu Powiatu Wielickiego.
§ 3. Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
1) Opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2) Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3;
4) Udzielenie pomocy i wyrażanie opinii w przypadkach
sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie realizacji tych zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
§ 4. Do zadań Przewodniczącego Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

1) Ustalanie terminów obrad, porządku prac przewodniczenie posiedzeniom Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, przy uwzględnieniu charakteru
i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,
2) Przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,
3) Występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących
działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego,
4) Zapraszanie osób w charakterze obserwatorów do
udziału w posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, na wniosek członka Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
§ 5. Przewodniczący powołuje swojego Zastępcę
oraz Sekretarza spośród członków Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
§ 6. Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego przy wykonywaniu swoich zadań
korzysta z pomocy swojego Zastępcy i Sekretarza.
§ 7. Do zadań Sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
1) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,
2) sporządzanie protokołów z posiedzenia Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego,
3) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu
informacji w związku z działalnością Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego,
5) Sekretarz odpowiedzialny jest za obsługę administracyjno – biurową Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
§ 8. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez
Przewodniczącego lub na wniosek, co najmniej pięciu
jej członków. Wniosek musi być złożony na piśmie.
§ 9. Spotkania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadzone są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez jego Zastępcę.
§ 10. Każdy z członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego informowany jest o terminie
spotkania, co najmniej na 7 dni przed planowanym
spotkaniem.
§ 11. Spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się przy obecności 50% +
1 jej członków. Brak określonej liczby osób na spotkaniu
powoduje konieczność zwołania kolejnego spotkania.
§ 12. W przypadku niemożności przewodniczenia
posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę,
ustala się inny termin posiedzenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 35527 –

§ 13. W razie niemożności wzięcia udziału
w spotkaniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, członek Powiatowej Rady Pożytku Publicznego zawiadamia jej Sekretarza lub Przewodniczącego.
§ 14. W sytuacji wymagającej zajęcia stanowiska
przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, w okresie między jej posiedzeniami, Przewodniczący
zamiast zwoływać posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, może zwrócić się do
członków w formie: korespondencyjnej, faxowej lub
mailowej o wyrażenie opinii w danej sprawie. Za wyrażoną opinię będzie uważana opinia przesłana we wskazanym przez Przewodniczącego terminie. Za ważne
będą uznane głosy za lub przeciw przedłożone na piśmie w przewidzianym terminie.

Poz. 4313,4314,4315

§ 15. Termin wyrażania opinii przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego wynosi 14 dni od
dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy
oraz projektu strategii rozwoju powiatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do
jej wyrażenia.
§ 16. 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na
3 posiedzeniach Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego jest równoznaczna z odwołaniem z jej składu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego dokonuje
kooptacji członka w trybie wskazanym w § 2 ust. 4 i 5.
Przewodniczący Rady:
Wiesław Bobowski
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UCHWAŁA NR XXXIX/286/10
RADY POWIATU WIELICKIEGO
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieliczce
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr. 142, poz. 1592 z późn. zmian.), art. 13 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 17, poz. 95) Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co
następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Wieliczce, stanowiącego załącznik do
Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr VII/51/07 z dnia
31 maja 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Wieliczce, uchyla się ust.3
w § 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wielickiego
§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Wiesław Bobowski
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UCHWAŁA NR LI/742/10
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października
2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Chrzanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. –
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 – z późn. zm./ - na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały
Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia
30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych
stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów

poprzez zastąpienie go załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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Załącznik
do uchwały Nr LI/742/10
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 września 2010 r.

L.p.

Rodzaj dzierżawy

1
2
3
4

Handel, usługi
Parkingi, składy
Przemysł, rzemiosło
Składowisko odpadów komunalnych
Rolne

5
6
7
8
9
10
11
12

13

Stawka czynszu za 1 m2 w strefach
0
26,00
5,74
4,90
--0,14

I
11,00
1,19
1,07
---

II
6,90
0,90
0,67
0,31

III
3,66
0,63
0,49
0,17

0,14

0,14

0,14

Płatna miesięcznie/rocznie/dziennie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
rocznie – nie mniej niż
56,00 zł za jedną umowę
rocznie
rocznie
rocznie

Garaże
--14,42
10,73
7,55
Dojazdy, przejścia, drogi
5,74
1,19
0,90
0,63
Korzystanie
4,13
4,13
4,13
4,13
z obiektówniehandlowych
Korzystanie z budynków
2,00
2,00
2,00
2,00
rocznie
mieszkalnych
Na poprawę zagospodarowa2,36
2,36
2,36
2,36
rocznie
nia posiadanej nieruchomości
Sport, rekreacja
3,53
0,74
0,50
0,34
rocznie
Widowiska rozrywkowe cyrki ,
1,00
0,47
0,38
0,28
dziennie
wesołe miasteczka i inne
Ogródki letnie organizowane
26,00
11,00
6,90
3,66
miesięcznie
przez właścicieli lub najemców lokali użytkowych wykorzystywanych na cele gastronomiczne przy tych lokalach
- powierzchnia do
20 m2 włącznie
- powierzchnia
13,00
5,50
3,45
1,83
miesięcznie
powyżej 20 m2
Do stawek jw. zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR LI/747/10
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 3 oraz
art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chrzanowie stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXIV/263/92 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia

17 listopada 1992 r., zmienionym Uchwałami Rady
Miejskiej w Chrzanowie: Nr LII/445/98 z dnia 16 czerwca
1998 r., Nr XIII/153/99 z dnia 26 października 1999 r.,
Nr XIX/226/2000 z dnia 28 marca 2000 r. i Nr XI/127/07
z dnia 10 lipca 2007 r. skreśla się w Załączniku nr 1 do
Statutu pkt 2 w brzmieniu: „2. Filia Nr 2 dla dzieci
i młodzieży: tel. 62 328 81 Al. Henryka 40.”
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez
zmian.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR LI/748/10
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na obszarze Gminy Chrzanów na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6
ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii organizacji, której statutowym
celem jest ochrona praw konsumenta, na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

wego taksówką na obszarze Gminy Chrzanów w roku
2011 wynosi 10.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

§ 1. Ustala się, że liczba przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogo4317
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UCHWAŁA NR XXXVIII/325/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice w celu
przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit h 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. 79
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
art. 87 ust.1 pkt 2, art. 88 ust.1 pkt 2 , ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241
z póź. zm.) art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, 5 i 7 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) § 68 i § 69 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu
w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116,
poz. 783 z późn. zm.) Rada Gminy Gorlice uchwala, co
następuje:

§ 2. 1. Czynności likwidacyjne zakładów budżetowych przeprowadzą dyrektorzy poszczególnych przedszkoli w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje zakłady
budżetowe - przedszkola prowadzone przez gminę Gorlice, celem przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy jednostki
budżetowe - przedszkola prowadzone przez Gminę Gorlice, zgodnie z wykazem o którym mowa w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały.

2. Wykaz przekształcanych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości,
w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu
środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego
się w użytkowaniu przekształcanych zakładów budżetowych,
2) zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych przekształcanych zakładów budżetowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) sporządzenie bilansu zamknięcia każdego z przekształcanych zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia
2010 r. – w terminie nie później niż 3 miesiące po
przekształceniu zakładu budżetowego.

2. Po przekształceniu w jednostki budżetowe
przedszkola zachowują dotychczasowe nazwy.
3. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Rady Pedagogiczne
poszczególnych przedszkoli wprowadzą odpowiednie
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zmiany w statutach, w szczególności w zakresie zapisów
dotyczących formy organizacyjno - prawnej.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011 r.:
1) pracownicy każdego z przekształconych zakładów
budżetowych, zgodnie z art. 100 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych, stają się pracownikami odpowiedniej jednostki budżetowej, zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy,
2) realizowane zadania oraz mienie znajdujące się
w użytkowaniu każdego z przekształcanych zakładów
budżetowych staje się mieniem odpowiedniej jednostki budżetowej,
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3) należności i zobowiązania przekształcanych zakładów
budżetowych, według stanu na dzień przekształcenia,
przejmują odpowiednie jednostki budżetowe,
4) pozostałe po przekształceniu środki pieniężne zostaną
odprowadzone na rachunek gminy Gorlice.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/325/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 września 2010 r.

Wykaz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice
Nazwa przedszkola
Samorządowe Przedszkole w Bystrej
Samorządowe Przedszkole w Dominikowicach
Samorządowe Przedszkole w Kobylance
Samorządowe Przedszkole w Kwiatonowicach
Samorządowe Przedszkole w Ropicy Polskiej
Samorządowe Przedszkole w Stróżówce
Samorządowe Przedszkole w Szymbarku
Samorządowe Przedszkole w Zagórzanach

Adres
Bystra 154, 38 - 300 Gorlice
Dominikowice 402, 38 - 303 Kobylanka
Kobylanka 413, 38 - 303 Kobylanka
Kwiatonowice 21, 38 - 333 Zagórzany
Ropica Polska 70, 38 - 300 Gorlice
Stróżówka 159, 38 - 300 Gorlice
Szymbark 464, 38 - 311 Szymbark
Zagórzany 235, 38 - 333 Zagórzany
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR LVIII/341/2010
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej
miejscowość Jabłonka, dla obszaru „Jabłonka - 53”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonka, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka,
w części obejmującej miejscowość Jabłonka, przyjętego
uchwałą Nr XXVIII/240/2005 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 18 czerwca 2005 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego
Nr 516, poz. 3655), dla obszaru „Jabłonka - 53”.
2. Granice obszaru objętego ustaleniami zmiany
planu określa rysunek planu, o którym mowa w ust. 3
pkt 2.

3. Ustalenia zmiany planu, o której mowa w ust. 1
wyrażone są w formie:
1) tekstu niniejszej uchwały,
2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego, jako
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, integralną część
zmiany planu.
4. Uchwalając niniejszą zmianę planu, stosownie
do art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy Jabłonka rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania
5. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 4, zawarte są w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
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1) planie - rozumie się przez to zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, o której
mowa w § 1 ust. 1,
2) ustawie - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
3) działce budowlanej - rozumie się przez to działkę budowlaną, o której jest mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to powierzchnię zabudowy, o której mowa w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe
w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych,
5) wskaźnikach wykorzystania terenu – rozumie się przez
to rozpatrywane łącznie dla danego terenu wielkości:
powierzchni zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnego,
6) wysokości budynku - rozumie się przez to wymiar
liczony od projektowanego poziomu terenu przyległego do budynku, do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.
§ 3. Rysunek planu zawiera:
1) oznaczenia formalne: granice obszaru objętego ustaleniami planu, określenie skali rysunku planu
i legendę,
2) oznaczenia dyspozycji przestrzennych ustaleń planu,
w tym nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) oznaczenia o charakterze informacyjnym, nie będące
ustaleniami planu,
4) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka
z oznaczeniem granic obszaru objętego ustaleniami
planu.
§ 4. 1. W granicach obszaru objętego ustaleniami
planu wyznacza się teren zabudowy produkcyjno usługowej („1.PU”).
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się
na cele działalności gospodarczej, realizowanej
w obiektach produkcyjnych, magazynowych, usługowych wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami
infrastruktury, komunikacji oraz zielenią urządzoną.
3. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (w brzmieniu
z dnia 31.08.2007 r. - Dz. U. Nr 257, poz. 2573, zm.
z 2005 r. Nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. Nr 158,
poz. 1105). Wykluczenie powyższe nie dotyczy urządzeń
infrastruktury technicznej, w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami.
4. W odniesieniu do obszaru objętego ustaleniami
planu należy uwzględnić wymogi wynikające z rozporządzenia Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia
24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806, poz. 4862), w szczególności:
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1) ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów,
w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej, dotyczące w szczególności:
a) w odniesieniu do ekosystemów nieleśnych - utrzymania poziomu wód gruntowych odpowiedniego
dla zachowania bioróżnorodności,
b) w odniesieniu do ekosystemów wodnych:
-utrzymania i tworzenia stref buforowych wzdłuż cieków wodnych jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia bioróżnorodności
oraz ograniczenia spływu substancji biogennych,
-zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych
opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji gatunków,
2) zakazy, z wyłączeniem przypadków określonych
w rozporządzeniu, dotyczące w szczególności:
a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy Prawo
ochrony środowiska,
b) likwidowania i niszczenia zadrzewień nadwodnych,
c) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
d) dokonywania zmian stosunków wodnych,
e) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek.
5. W celu ochrony wód, w związku z położeniem obszaru w zasięgu występowania głównych zbiorników wód
podziemnych nr 439 „Zbiornik warstw Magura (Gorce)”
i nr 440 „Dolina Kopalna Nowy Targ”, ustala się:
1) zakaz wprowadzania ścieków bytowych bezpośrednio
do ziemi, do wód powierzchniowych oraz do poziomów wodonośnych wód podziemnych,
2) ochronę przed zainwestowaniem cieków wodnych
oraz terenów ich obudowy biologicznej,
3) w przypadku realizacji inwestycji mogących mieć
wpływ na urządzenia wodne, w tym przeciwpowodziowe, inwestycji lokalizowanych w pobliżu rzek, cieków naturalnych oraz na terenach zmeliorowanych,
należy uwzględnić wymogi ochrony tych urządzeń
i terenów wynikające z przepisów szczególnych oraz
warunki określone przez ich zarządców na podstawie
przepisów odrębnych.
6. Ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) w zagospodarowaniu działki należy uwzględnić wymogi ładu przestrzennego i estetyki obiektów,
2) budynki należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
3) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40%
powierzchni terenu inwestycji, powierzchnia terenu
biologicznie czynnego powinna stanowić co najmniej
20% powierzchni terenu inwestycji,
4) w obrębie terenu inwestycji należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości nie mniejszej niż 4 stanowiska
przypadające na każdych 10 zatrudnionych pracowników, a ponadto:
a) w przypadku obiektów produkcyjnych i magazynowych - 1 stanowisko przypadające na 100 m2 powierzchni użytkowej,
b) w przypadku obiektów usługowych - 3 stanowiska
przypadające na 100 m2 powierzchni użytkowej,
5) forma architektoniczna obiektów budowlanych powinna być kształtowana w nawiązaniu do tradycyjnej
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architektury Orawy, z zastosowaniem tradycyjnych
materiałów wykończeniowych,
6) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków ogranicza
się, z zastrzeżeniem pkt 7, do jednej kondygnacji użytkowej z dopuszczeniem drugiej kondygnacji użytkowej
w kubaturze dachu,
7) w budynkach usługowych dopuszcza się zastosowanie dwóch kondygnacji użytkowych oraz trzeciej kondygnacji w kubaturze dachu,
8) dopuszcza się stosowanie piwnicy lub sutereny jako
kondygnacji dodatkowej pod warunkiem, że poziom
parteru budynku znajduje się nie wyżej niż 1,5 m nad
poziomem przyległego terenu,
9) wysokość budynków ogranicza się do 14,0 m,
10)z zastrzeżeniem pkt 11 obowiązuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, dwu- lub wielospadowych, z dopuszczeniem przyczółków i naczółków,
z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku,
o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci
dachowych, wynoszącym od 40O do 50O w przypadku dachu wielospadowego połacie szczytowe powinny mieć nachylenie powyżej 65 O; okap powinien być wysunięty na odległość co najmniej 0,5 m
od lica budynku (zalecane wysunięcie okapu powyżej
0,8 m); nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych na długości większej niż:
a) 1/2 długości elewacji kalenicowej w przypadku pojedynczego otwarcia,
b) 2/3 długości elewacji kalenicowej łącznie w przypadku wielokrotnego otwarcia,
11) w budynkach produkcyjnych i magazynowych
a także w innych budynkach o rozpiętości dachu powyżej 12 metrów dopuszcza się stosowanie dachów
a nachyleniu mniejszym niż określone w pkt 10.
§ 5. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości:
1) podział nieruchomości uznaje się za zgodny z planem,
jeżeli zapewnia możliwość wykorzystania powstających w wyniku podziału działek na cele zgodne
z ustalonym w planie przeznaczeniem, przy spełnieniu
wymogów planu dotyczących warunków zagospodarowania terenu oraz wymogów wynikających
z przepisów odrębnych.
2) dopuszcza się podziały mające na celu uporządkowanie stanu własności oraz dostosowanie granic nieruchomości do wymagań planowanych inwestycji.
§ 6. Ustala się następujące zasady kształtowania
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w zakresie obsługi komunikacyjnej - obsługa komunikacyjna obszaru objętego ustaleniami planu odbywać
się będzie za pośrednictwem przylegającej do tego
obszaru istniejącej drogi wewnętrznej,
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) obiekty należy wyposażyć w system wodociągowy,
w oparciu o system zbiorowy zaopatrzenia w wodę
lub własne ujęcie, z uwzględnieniem wymogów
określonych w przepisach odrębnych,
b) przy budowie sieci wodociągowej winny być
uwzględniane wymogi dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
3) w zakresie gospodarki ściekowej:
a) ścieki odpowiadające warunkom prawnym umożliwiającym odprowadzenie ich do kanalizacji ko-
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munalnej mogą być odprowadzane do systemu kanalizacji gminnej;
b) dopuszcza się realizację indywidualnego zakładowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, zakończonego oczyszczalnią ścieków, z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do potoku
Czarna Orawa,
c) w przypadkach powstawania ścieków nie spełniających wymaganych warunków, postępowanie z nimi
winno odpowiadać szczegółowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
4) w zakresie systemów energetycznych, gazowych
i grzewczych:
a) dopuszcza się możliwość budowy, przebudowy
i rozbudowy sieci i urządzeń energetycznych, stosownie do występujących potrzeb,
b) dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowych
obsługujących tereny przeznaczone na cele inwestycyjne,
c) w zakresie systemów grzewczych należy stosować
rozwiązania techniczne i media grzewcze nieuciążliwe dla środowiska, z zaleceniem ograniczenia paliw stałych,
5) w zakresie telekomunikacji:
a) przewiduje się możliwość budowy, przebudowy,
rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej,
b) działania w zakresie realizacji systemów telekomunikacyjnych należy realizować z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,
6) w zakresie gospodarki odpadami:
a) postępowanie z odpadami winno odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach odrębnych
oraz w obowiązującym gminnym programie gospodarki odpadami,
b) odpady winny być gromadzone w wyznaczonych
do tego celu miejscach oraz wywożone przez wyspecjalizowane jednostki na składowiska położone
poza obszarem gminy,
c) należy stosować selektywną zbiórkę odpadów oraz
wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
d) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych postępowanie z nimi winno odpowiadać
szczegółowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
§ 7. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala
się na 30 %.
§ 8. W granicach obszaru objętego ustaleniami niniejszego planu tracą moc ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka,
w części obejmującej miejscowość Jabłonka, przyjętego
uchwałą Nr XXVIII/240/2005 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 18 czerwca 2005 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego
Nr 516, poz. 3655).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jabłonka.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/341/2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 21 września 2010 r.

Do Uchwały Nr LVIII/341/2010 - Rysunek planu
Rysunek Planu

Legenda

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 35534 –

Poz. 4319

Wyrys

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 35535 –

Poz. 4319

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/341/2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 21 września 2010 r.

Rozstrzygnięcia Rady Gminy Jabłonka o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka dla obszaru „Jabłonka-53”, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka dla obszaru
„Jabłonka-53”, stanowiących zadania własne gminy,
należy realizacja uzbrojenia terenu, w szczególności
rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę oraz systemów związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków. Ze względu niewielką powierzchnię obszaru
objętego ustaleniami uchwalanej zmiany planu, systemy powyższe nie stanowią odrębnych inwestycji, lecz są
składową systemów funkcjonujących bądź przewidzianych do realizacji na obszarze Gminy Jabłonka.

cymi lub projektowanymi systemami na obszarze Gminy Jabłonka.
Harmonogram realizacji zadań: Zadania będą
realizowane w okresie wieloletnim, z uwzględnieniem
występujących potrzeb oraz możliwości finansowych
gminy.
Zasady finansowania: Inwestycje będą finansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Źródłami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej będą dostępne środki, o których mowa
w przepisach o finansach publicznych.

Sposób realizacji inwestycji: Systemy infrastruktury technicznej będą realizowane na zasadach określonych w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka, w powiązaniu z istnieją-

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż Eugeniusz Moniak
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UCHWAŁA NR LII/251/10
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212,
i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 386 561,00,00 zł w tym dochody bieżące
o kwotę 379 061,00, dochody majątkowe o kwotę
7 500,00 – jak załącznik Nr 1
2. 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 284 518 zł – jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
530 518,00 zł - jak w załączniku Nr 2.1
2) zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę
246 000,00 zł w tym wydatków na inwestycje o kwotę
246 000,00zł - jak załącznik Nr 2.2
§ 2. Zmiany w budżecie wystąpiły w związku
z potrzebą dokonania korekt w planie dochodów, wydatków
i przychodów.
W związku
z powyższym
w Uchwale Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 Nr XLIII/205/09 z dnia 30 grudnia
2009 roku dokonuje się zmiany w następujący sposób:

1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 dokonuje się zmian
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 dokonuje się zmian
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
a) w załączniku Nr 2.1 wydatki bieżące budżetu Gminy
Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
b) w załączniku Nr 2.2 wydatki majątkowe budżetu
Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2010 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.
4) załącznik Nr 6a - dochody z tytułu kar pieniężnych
i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na realizację zadań związanych z ochroną
środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 - otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej
uchwały.
5) załącznik Nr 9 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6) załącznik Nr 12 - Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2009-2016 otrzymuje no-
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we brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7) § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice –
Przeginia na rok 2010 Nr XLIII/205/09 z dnia 30 grudnia
2009 roku otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 5 975 244,99 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 997 500,00 zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie 4 977 744,99 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
10 634 353,23 i rozchody budżetu w łącznej kwocie
4 659 108,24.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w wysokości
5 816 430,24 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
4 977 744,99 zł
2) pożyczek zaciąganych w roku 2010 w wysokości 3 990
000,00 zł z czego:
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b) na prefinansowanie (wyprzedzające finansowane)
zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 2 992 500,00 zł;
4. Upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
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 12 tj. Prognozy kwoty długu Gminy JerzmanowicePrzeginia na lata 2009-2016”.
§ 3. Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 9.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla
uchwał budżetowych.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanwice - Przeginia
Dział
010

§

6298

756,00

0010
0570
0580
0690
758

2920
801

0830
900

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
1) dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(
związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze srodków funduszy strukturalnych,Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną
Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym:
1) dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Różne rozliczenia
w tym:
1) dochody biezące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
w tym:
1) dochody biezące
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
1) dochody bieżące

Zmniejszenia
7 500,00

Zwiększenia

7500,00

7500,00

296601,00

296601,00
286601,00
3000,00
4000,00
3000,00
92460,00
92460,00
92460,00
187900,00

187900,00

187900,00
187900,00
6000,00

187900,00
187900,00
16000,00

6000,00

16000,00
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Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów

0690
0970
Razem dochody
Razem zmniejszenia

3000,00
4000,00
6000,00
590461,00
386561,00

3000,00
6000,00
203900,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Dział
010

Rozdział
01010

600,00
60016
710,00
71004
754,00
75412
757,00
75702
801,00
80101

80103
80104
80110
80114
80148
852
85212

853
85395

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
1) wydatki majątkowe
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
1) wydatki bieżące
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
1) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1) wydatki majątkowe
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartosciowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolnew szkołach podstawowych
1) wydatki bieżące
Przedszkola
1) wydatki bieżące
Gimnazja
1) wydatki bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
1) wydatki bieżące
Stołówki szkolne i przedsszkolne
1) wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1) wydatki bieżące
Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
1) wydatki bieżące

Zmniejszenia
210000,00
210000,00
210000,00
12500,00
12500,00
12500,00
45000,00
45000,00
45000,00

Zwiększenia

135000,00
135000,00
135000,00

34500,00
34500,00
34500,00
45000,00
45000,00
45000,00
105000,00

105000,00
105000,00

511518,00
258510,00
246510,00
12000,00
3834,00
3834,00
26300,00
26300,00
93204,00
93204,00
24670,00

4600,00

24670,00
105000,00
105000,00
4600,00

4600,00

4600,00

4600,00

4600,00
90000,00
90000,00
90000,00
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900
90015
90078
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Gospodarka komunalnai ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placówi dróg
1) wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1) wydatki majątkowe

13500,00

13500,00
13500,00
13500,00

13500,00
13500,00
470100,00

Razem wydatki
Razem zwiękzenia wydatków

754618,00
284518,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Dział
600,00

Rozdział
60016

710,00
71004

757,00
75702

801,00
80101

80103

80104

80110

80114

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartosciowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
(6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oddziały przedszkolnew szkołach podstawowych
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przedszkola
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gimnazja
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

Zmniejszenia
12500,00
12500,00
12500,00

Zwiększenia
135000,00
135000,00
135000,00

12500,00

135000,00

45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
105000,00

499518,00
246510,00
246510,00
246510,00
3834,00
3834,00
3834,00

105000,00
105000,00

26300,00
26300,00

105000,00

26300,00
93204,00
93204,00
93204,00
24670,00
23070,00
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80148

852
85212

853
85395

900
90015
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(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stołówki szkolne i przedsszkolne
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(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
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarka komunalnai ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placówi dróg
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Razem wydatki
Razem zwiększenia wydatków

14100,00
8970,00
1600,00
105000,00
105000,00
105000,00
4600,00

4600,00

4600,00

4600,00
4600,00
3600,00
1000,00

4600,00
90000,00
90000,00
90000,00
13500,00
13500,00
13500,00
13500,00
212100,00

742618,00
530518,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Dział
010

Rozdział
01010

754
75412

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
w tym:
I.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przeginia, Czubrowice, Racławice i JerzmanowiceKolonia Czołowa-Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Żarach etap II i etap III
Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
I. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę OSP Sąspów
II. Projekt rozbudowy i modernizacji remizy OSP
w Czubrowicach na cele wiejskie

Zmniejszenia
210000,00
210000,00

210000,00
34500,00
34500,00
4500,00
30000,00

Zwiększenia

Dziennik Urzędowy
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801,00
80101

900,00
90078
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
I.Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławicach
II.Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sąspowie
Gospodarka komunalnai ochrona środowiska
Usuwanie skutków klęsk zywiołowych
w tym:
I.Odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej
K600178 Łazy
odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych
K600164, K600178, K600171
odbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych
K600210, K600205"

Razem wydatki
Razem zmniejszenia wydatków

12000,00
12000,00
7500,00
4500,00
13500,00
13500,00

13500,00

258000,00
246000,00

12000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2010
1.
2.
3.
4.

5.

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (deficyt)
Przychody budżetu ogółem
z tego:
- pomostowa(płatnicza) na zadanie wspólfinansowane ze środków unijnych)
- pożyczki
- kredyty
- wolne środki
Rozchody budżetu ogółem
z tego:
- spłata pozyczki pomostowej ( płatniczej )na zadanie współfinansowane ze środków unijnych
- spłata pożyczek
- spłata kredytów

26834527,11
32809772,10
5975244,99
10634353,23
2992500,00
997500,00
5816430,24
827922,99
4659108,24
2992500,00
929348,24
737260,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 6
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.
Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010
Dział
900

Rozdział
90011

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1) dochody bieżące
w tym:
środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW

Dochody
16000,00
6000,00
6000,00
6000,00

Wydatki

Dziennik Urzędowy
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Wpływyi wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze srodowiska
1) dochody bieżące
w tym:
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019

Razem dochody
900
90003

10000,00
10000,00
10000,00
16000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
w tym:
realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami

Razem wydatki
Razem

16000,00
16000,00
16000,00
16000,00

16000,00

16000,00
16000,00
16000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 7
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p.

Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie

Zadanie

Okres
realizacji
zadania

Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
Łączne
wydatków wydatków wydatków wydatków wydatków wydatków
nakłady
w roku
w roku
w roku
w roku
w roku
w roku
finansowe
2009
2010
2011
2012
2013
2014

I.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przeginia, Czubrowice, Urząd Gminy
1,00 Racławice i Jerzmanowice- Jerzmanowice 2009 - 2014 13322000,00 5000000,00 6322000,00 500000,00
Kolonia Czołowa-Rozbudowa -Przeginia
oczyszczalni ścieków
w Żarach etap IIi etap III

500000,00

500000,00 500000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 8
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.
Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2009-2016
Poz
.
I.
1.

2.
3.
4.
5.

Treść
Dochody budżetu ogółem(poz. 1+2+3+4+5
+6+7+8)
Dochody własne
w tym:
Udział w podatkach państwowych
Podatki i opłaty lokalne
Dochody z mienia
Pozostałe
Subwencje
Dotacje z budżetu państwa
do zadań zleconych
i własnych
Dotacje z funduszy celowych
Dotacje rozwojowe

2009,00

2010,00

2011,00

2012,00

2013,00

2014,00

2015

2016

22966198,01 26834527,11 24608933,02 23500000,00 23500000,00 23500000,00

23500000,00

23500000,00

6407845,03

5914447,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

3209156,90

3349000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

2120025,67
159492,33
919170,13
13070550,00

1807800,00
196300,00
561347,00
12857594,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2993787,06

4378941,14

4000000,00

3700000,00

3700000,00

3700000,00

3700000,00

3700000,00

77238,67

180000,00

105537,27

281819,25

511044,97

203395,75

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
6.
7.
8.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.

2.

IV.
1.
2.
3.

V.
1.
2.
VI.
1.
2.

Środki SPO
Środki MRPO
Srodki PROW
Przychody budżetu ogółem
(poz. 1+2+3)
Kredyty
Pożyczki
Pożyczka pomostowa(płatnicza) na zadanie
wspólfinansowane ze
środków unijnych)
Wolne środki
Ogółem (poz. I + II)
Wydatki budżetu ogółem
Wydatki bieżące
w tym:
-Koszty obsługi długu
(odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycyjne
Rozchody budżetu (1+2)
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Spłata pożyczki pomostowej(płatniczej) na zadanie
wspólfinansowane ze
środków unijnych)
Ogółem: (poz. III + IV)
Łączne zadłużenie na
koniec roku budżetowego
Raty kredytów
Raty pożyczek
Wskaźnik zadłużenia
Art.170 ufp
Art.169 ufp
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134958,00
2992500,00

500000,00

3825801,28

10634353,23 0,00

0,00
209209,24

5816430,24
997500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2992500,00
3616592,04
26791999,29
24486149,93
20640441,19

827922,99
37468880,34 24608933,02 23500000,00 23500000,00 23500000,00
32809772,10 22791103,02 21682173,42 22208015,11 21922798,17
23998813,10 21291103,02 21182173,42 21708015,11 21422798,17

23500000,00
22069428,76
21569428,76

23500000,00
22400000,00
21500000,00

195471,01

375000,00

390000,00

380000,00

380000,00

380000,00

380000,00

350000,00

3845708,74

8810959,00

1500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

900000,00

3548133,34
1477926,37
931957,37
545969,00

8741959,00
4659108,24
737260,00
929348,24

1500000,00
1817830,00
1267830,00
550000,00

500000,00
1817826,58
1267826,58
550000,00

500000,00
1291984,89
1141984,89
150000,00

500000,00
1577201,83
1494149,00
83052,83

500000,00
1430571,24
1430571,24
0,00

1500000,00
1100000,00
1100000,00
0,00

25964076,30 37468880,34 24608933,02 23500000,00 23500000,00 23500000,00

23500000,00

23500000,00

3888092,54

9035414,54

7217584,54

5399757,96

4107773,07

2530571,24

1100000,00

0,00

2623191,47
1264901,07

7702361,71
1333052,83

6434531,71
783052,83

5166705,13
233052,83

4024720,24
83052,83

2530571,24
0,00

1100000,00

0,00

16,93
7,29

33,67
7,61

29,33
8,97

22,98
9,35

17,48
7,11

10,77
8,33

4,68
7,70

0,00
6,17

2992500,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 9
do uchwały Nr LII/251/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 22 września 2010 r.
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z:
1) potrzebą zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie październikgrudzień 2010 r.,
2) wprowadzeniem zmian do planu dochodów wynikających z Pisma Ministra Finansów nr ST3/4826/PP10678/DWX/10/1775/2009 z dn. 7 lipca 2010r dotyczącego zmniejszenia planu subwencji wyrównawczej,
3) stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmieniono rozdział w którym przyjmuje się dochody z tytułu
opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska , jak również dokonano wyodrębnienia stołówek
szkolnych i przedszkolnych z przedszkoli,
4) zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziałów gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych; (po analizie wykonania w/w źródła dochodu w I półroczu),
5) zabezpieczeniem brakujących środków (celem rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów z wykonawcą) na zadaniach inwestycyjnych pn. "Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej w Racławicach" oraz "Plac
4320

zabaw przy Szkole Podstawowej w Sąspowie" dokonując odpowiednio przesunięcia środków z remontu
drogi gminnej w Racławicach "Miastko – Podskalne"
oraz z zadania inwest. pn. "Wymiana pokrycia dachu
z eternitu na blacho-dachówkę OSP Sąspów",
6) zabezpieczeniem brakujących środków na wydatki
bieżące w placówkach oświatowych,
7) zabezpieczeniem środków na remont mostu w Racławicach przesuwając środki z remontu drogi gminnej
w Racławicach "Miastko – Podskalne",
8) przesunięciem środków z zadania inwestycyjnego pn.
"Projekt rozbudowy i modernizacji remizy OSP
w Czubrowicach na cele wiejskie" na remont drogi
w Czubrowicach,
9) zabezpieczeniem środków na projekt realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL). W/w program ma na celu wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych .
Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
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UCHWAŁA NR LIII/258/10
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212,
i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 13 000,00 zł w tym: dochody bieżące zwiększa
się o kwotę o kwotę 8 000,00, dochody majątkowe
zwiększa się o kwotę 5 000,00 – jak załącznik Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 13 000,00 zł – jak załącznik Nr 2
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł- jak
w załączniku Nr 2.1
§ 2. Zmiany w budżecie wystąpiły w związku
z potrzebą dokonania korekt w planie dochodów, wydatków. W związku z powyższym w Uchwale Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
Nr XLIII/205/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się
zmiany w następujący sposób:
1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 dokonuje się zmian
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 dokonuje się zmian
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
a) w załączniku Nr 2.1 wydatki bieżące budżetu Gminy
Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3) załącznik Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

w 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4) załącznik Nr 12 - Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2009-2015 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5) § 3 ust 4 Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice –
Przeginia na rok 2010 Nr XLIII/205/09 z dnia 30 grudnia
2009 roku otrzymuje nowe brzmienie: "4. Upoważnia
się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia 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 12 tj.
Prognozy kwoty długu Gminy JerzmanowicePrzeginia na lata 2009-2015"
6) § 11 otrzymuje nowe brzmienie: "Udziela się dotacje
podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w następujących kwotach:
1) dla Powiatowo-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jerzmanowicach 255 000,00 zł;
2) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach
303 800,00 zł"
§ 3. Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 6.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla
uchwał budżetowych.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIII/258/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanwice - Przeginia
Dział
754

§

Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym:
1) dochody majatkowe
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
801
Oświata i wychowanie
w tym:
1) dochody biezące
0830 Wpływy z usług
Razem dochody
Razem zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia
5 000,00
5000,00
5000,00
8000,00
8000,00
8000,00
13000,00
13000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/258/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Dział
600

Rozdział
60016

750
75023
752
75212
754
75412
801
80101
80104
80148
851
85149
852
85214
854
85401
900
90015
921
92109

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
1) wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1) wydatki bieżące
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
1) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1) wydatki bieżące
Przedszkola
1) wydatki bieżące
Stołówki szkolne i przedszkolne
1) wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Programy profilaktyki zdrowotnej
1) wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
1) wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
1) wydatki bieżące
Gospodarka komunalnai ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placówi dróg
1) wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
1) wydatki bieżące

Razem wydatki
Razem zwiększenia wydatków

Zmniejszenia
13600,00
13600,00
13600,00
200,00
200,00
200,00
250,00
250,00
250,00

1000,00
1000,00
1000,00

Zwiększenia

200,00
200,00
200,00
250,00
250,00
250,00
5000,00
5000,00
5000,00
10000,00

2000,00
2000,00
8000,00
8000,00
5000,00
5000,00
5000,00
3000,00
3000,00

20050,00

3000,00
1000,00
1000,00
1000,00
3000,00
3000,00
3000,00
10600,00
10600,00
10600,00
33050,00
13000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/258/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Dział
600

Rozdział
60016

750
75023

752
75212

754
75412

801
80101
80104
80148

851
85149

852
85214
854
85401
900
90015

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(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
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
(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
Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżace
Stołówki szkolne i przedszkolne
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
Programy profilaktyki zdrowotnej
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalnai ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placówi dróg
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

Zmniejszenia
13600,00
13600,00
13600,00

Zwiększenia

13600,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
250,00
250,00
250,00

250,00
250,00
250,00
250,00

250,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
1000,00
1000,00
1000,00

10000,00

2000,00
2000,00
8000,00
8000,00
8000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
3000,00
3000,00
3000,00
1000,00
1000,00
1000,00
3000,00
3000,00
3000,00
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w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżace

Razem wydatki
Razem zwiększenia wydatków

3000,00

20050,00

10600,00
10600,00
10600,00
33050,00
13000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIII/258/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 października 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY JERZMANOWICE-PZREGINIA
W 2010 ROKU
Dz.
400

Rozdz.
40002

600
60014

750
75023

754
75412

801
80104

852
85203

900
90001
921
92109
92116
926
92605

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztóe realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
dotacje celoweprzekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
dotacja celowa zbudżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
dotacja celowa zbudżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom

Kwota
65000,00
65000,00
65000,00
430000,00
430000,00
430000,00
1000,00
1000,00
1000,00

3000,00
3000,00
3000,00

384000,00
384000,00
134000,00
250000,00
228360,00
228360,00
228360,00
152700,00
152700,00
152700,00
500800,00
303800,00
303800,00
197000,00
197000,00
95000,00
95000,00
95000,00
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RAZEM-DOTACJE
w tym
dotacje przedmiotowe
dotacje podmiotowe
dotacje celowe
w tym
dotacjew zakresie wydatków bieżacych
dotacjeinwestycyjne

1859860,00
w tym;
152700,00
750800,00
956360,00
1790860,00
69000,00
Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LIII/258/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 października 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2009-2015
Poz.
I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.

2.

IV.
1.
2.
2.

V.
1.
2.
VI.

Treść
Dochody budżetu ogółem(poz. 1+2+3+4+5
+6+7+8)
Dochody własne
w tym:
Udział w podatkach państwowych
Podatki i opłaty lokalne
Dochody z mienia
Pozostałe
Subwencje
Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
i własnych
Dotacje z funduszy celowych
Dotacje rozwojowe
Środki SPO
Środki MRPO
Srodki PROW
Przychody budżetu ogółem (poz. 1+2+3)
Kredyty
Pożyczki
Pożyczka pomostowa(płatnicza) na zadanie
wspólfinansowane ze
środków unijnych)
Wolne środki
Ogółem (poz. I + II)
Wydatki budżetu ogółem
Wydatki bieżące
w tym:
-Koszty obsługi długu
(odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycyjne
Rozchody budżetu (1+2)
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Spłata pożyczki pomostowej(płatniczej) na zadanie
wspólfinansowane ze
środków unijnych)
Ogółem: (poz. III + IV)
Łączne zadłużenie na
koniec roku budżetowego
Raty kredytów
Raty pożyczek
Wskaźnik zadłużenia

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22966198,01

26844241,11

24608933,02

23500000,00

23500000,00

23500000,00

23500000,00

6407845,03

5927447,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

6800000,00

3209156,90

3349000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

3500000,00

2120025,67
159492,33
919170,13
13070550,00

1807800,00
201300,00
569347,00
12857594,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2000000,00
200000,00
1100000,00
13000000,00

2993787,06

4375655,14

4000000,00

3700000,00

3700000,00

3700000,00

3700000,00

77238,67

180000,00

105537,27

281819,25
134958,00

511044,97

203395,75

2992500,00

500000,00

3825801,28

10634353,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
209209,24

5816430,24
997500,00

24608933,02
22791103,02
21291103,02

23500000,00
21682173,42
21182173,42

23500000,00
22208015,11
21708015,11

23500000,00
21822798,17
21322798,17

23500000,00
21069428,76
20569428,76

2992500,00
3616592,04
26791999,29
24486149,93
20640441,19

827922,99
37478594,34
32819486,10
24008527,10

195471,01

375000,00

390000,00

380000,00

380000,00

380000,00

380000,00

3845708,74

8810959,00

1500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

3548133,34
1477926,37
931957,37
545969,00

8741959,00
4659108,24
737260,00
929348,24

1500000,00
1817830,00
1267830,00
550000,00

500000,00
1817826,58
1267826,58
550000,00

500000,00
1291984,89
1141984,89
150000,00

500000,00
1677201,83
1594149,00
83052,83

500000,00
2430571,24
2430571,24
0,00

2992500,00
25964076,30

37478594,34

24608933,02

23500000,00

23500000,00

23500000,00

23500000,00

3888092,54

9035414,54

7217584,54

5399757,96

4107773,07

2430571,24

0,00

2623191,47
1264901,07

7702361,71
1333052,83

6434531,71
783052,83

5166705,13
233052,83

4024720,24
83052,83

2430571,24
0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564
1.
2.

Art.170 ufp
Art.169 ufp

16,93
7,29

– 35549 –
33,66
7,61

29,33
8,97

Poz. 4321,4322
22,98
9,35

17,48
7,11

10,34
8,75

0,00
11,96

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda
Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIII/258/10
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 15 października 2010 r.
UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z:
1) otrzymaniem środków ze zbycia samochodów pożarniczych z OSP Czubrowice sam. STAR za kwotę
3 600,00 i OSP Jerzmanowice sam UAZ za kwotę
1 400,00 z przeznaczeniem tychże środków na wydatki
bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych Czubrowic
i Jerzmanowice;
2) utworzeniem oddziału przedszkolnego w Racławicach
wprowadza się plan dochodów z tytułu żywienia
w stołówce, zwiększa się tym samym plan wydatków
w tejże placówce z przeznaczeniem na żywienie;
3) uzupełnieniem brakujących środków na wypłatę zasiłków celowych rozdział 85214 – zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej
o kwotę 3 000,00;
4) zwiększeniem liczby dzieci z terenu naszej Gminy
uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego w Zie-

lonkach , zwiększa się plan wydatków na dotacje
w 80104 - Przedszkola o kwotę 2000,00
5) w dziale 750 korekta pomiędzy grupami rodzajowymi
wydatków
6) przesunięciem środków z remontu drogi „ Miastko
Podskalne „ w kwocie 30 600,00 z czego: kwotę
10 600,00 na zakup instrumentów dla zespołu „ Mazureczek” kwotę 3 000,00 na oświetlenie uliczne w Racławicach (kwotę 17 000,00 która nie znajduje odzwierciedlenia w przesunięciach w niniejszej uchwale
postanowiono przesunąć na remont innych dróg
w Racławicach: drogę Żupnik 10 000,00, drogę
k/Kaprala 7 000,00)
Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda

4321

4322
4322

UCHWAŁA NR LIII/521/2010
RADY GMINY LISZKI
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 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 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) Rada
Gminy Liszki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Liszki oraz szczegółowy
sposób konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do 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
Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor

Dziennik Urzędowy
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Załącznik
do uchwały Nr LIII/521/2010
Rady Gminy Liszki
z dnia 23 września 2010 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI
z mieszkańcami Gminy Liszki oraz szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Liszki
przeprowadza się w przypadkach przewidzianych
w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy
2. Przedmiotem konsultacji z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są
projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
podlegają projekty aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
oraz roczny program współpracy z tymi organizacjami.
4. Z radami działalności pożytku publicznego konsultuje się projekty aktów normatywnych dotyczących
sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
§ 2. 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć:
a) wszyscy mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy
całej Gminy,
b) mieszkańcy określonej części obszaru Gminy, jeżeli
sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części
Gminy,
c) określona grupa mieszkańców Gminy, jeżeli sprawa
dotyczy tej grupy mieszkańców,
d) organizacje pozarządowe, podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz rada pożytku
publicznego, jeśli sprawa dotyczy statutowych celów i zadań tych organizacji.
2. Konsultacje oznaczają rejestrację opinii, uwag
i propozycji podmiotów, o których mowa w ust. 1, do
sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami.
§ 3. 1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy:
a) na podstawie uchwały Rady Gminy,
b) na wniosek mieszkańców gminy, jeżeli z wnioskiem
wystąpiło co najmniej 100 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad
gmin,
c) z własnej inicjatywy.
2. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa
w ust. 1 określa:
a) cel i przedmiot konsultacji,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) zasięg terytorialny konsultacji,

d) formę przeprowadzenia konsultacji.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać przedmiot konsultacji, propozycję terminu
ich przeprowadzenia i uzasadnienie.
4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3, powinien zawierać listę osób popierających wniosek z podaniem imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, nr ewidencyjnego PESEL i podpis.
5. Mieszkańców reprezentują pierwsze trzy osoby
podpisane na liście osób popierających wniosek
o przeprowadzenie konsultacji.
6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest
rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.
§ 4. 1. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji
podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu
Gminy oraz na stronie internetowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji powinna zawierać:
a) dane o których mowa w § 3 ust. 2,
b) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag
i propozycji,
c) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:
a) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona
internetowa Urzędu Gminy),
b) sondaży internetowych,
c) otwartych spotkań konsultacyjnych.
2. Wyboru formy konsultacji w zależności od
przedmiotu konsultacji dokonuje Wójt Gminy.
3. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
§ 6. 1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego, zwanej dalej radą, dotyczące projektu aktu
prawa miejscowego lub projektu aktu normatywnego
dotyczącego sfery zadań publicznych polegają na wyrażeniu opinii co do przedłożonego projektu aktu.
2. Rada wyraża swoją opinię o projekcie aktu pisemnie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia
i przedkłada ją Wójtowi Gminy. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację rady z prawa do
jej wyrażenia.
3. Konsultacje dotyczące programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na dany rok prowadzo-
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ne będą w formie otwartych spotkań przedstawicieli
organizacji pozarządowych trzy razy do roku:

§ 9.
1.
Otwarte
spotkanie
konsultacyjne
z mieszkańcami Gminy zwołuje Wójt Gminy.

a) do końca lutego - podsumowanie działalności za
rok poprzedni,
b) do końca lipca - propozycje zadań na rok następny,
c) do końca października - projekt programu współpracy na rok następny.

2. Jeżeli sprawa objęta konsultacjami dotyczy
wszystkich mieszkańców Gminy powinno być zwołane
co najmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami w każdym okręgu wyborczym, utworzonym do wyborów Rady Gminy.

§ 7. 1. Konsultacje w formie badania ankietowego
prowadzone będą poprzez:

3. O zwołaniu otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Wójt Gminy informuje wszystkich
radnych Rady Gminy wybranych w danym okręgu wyborczym.

a) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
b) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej Gminy,
c) rozdysponowania formularzy ankiet: w Urzędzie
Gminy Liszki za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, w jednostkach organizacyjnych Gminy
oraz na Zebraniach Wiejskich w sołectwach.
2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji.
3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.
§ 8. 1. Konsultacje w formie sondaży internetowych
prowadzone będą poprzez:
a) opublikowanie na stronie internetowej Gminy informacji nt. sprawy objętej konsultacjami wraz
z projektem jej rozstrzygnięcia, oraz umożliwienie
odpowiadającym wybór jednej spośród trzech odpowiedzi (pozytywna, negatywna, brak zdania),
b) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami do organizacji pozarządowych.

4. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone
wnioski oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się
listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.
§ 10. 1. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia
mieszkańcom gminy za pośrednictwem prasy lokalnej
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Liszki w ciągu
30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia
konsultacji.
§ 11. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość
osób w nich uczestniczących.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu
gminy podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej
konsultacjami.
3. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi
Urząd Gminy.

2. Konsultacje prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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UCHWAŁA NR LX/266/2010
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Działając w oparciu o art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),
art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) - Rada Gminy Lubień uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmiany dochodów obejmują zwiększenie dochodów
bieżących o kwotę 4.000 zł.

1/1 zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych
o kwotę 38.000 zł, z czego:
a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
59.800 zł,
b) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 97.800 zł,
1/2 zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 17.000 zł
1/3 zwiększenie dotacji celowych o kwotę 10.000 zł,
2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
15.000 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany wydatków w ust. 2 obejmują :

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie
1.888.822 zł i rozchody budżetu w kwocie 879.584 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę
11.000 zł , w tym

4. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione
w ust. 2 powodują:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 35552 –

1) zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w roku 2010 – zgodnie z załącznikiem
nr 4 do uchwały.
2) zmianę planowanych środków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w roku 2010 – zgodnie z załącznikiem nr
5 do uchwały.

Poz. 4323

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Biedrończyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LX/266/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 28 września 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010.
Zmniejszenie
Dział
801

N a z w a- treść

Zwiększenie

Oświata i wychowanie
W tym dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750 – Gimnazjum w Lubniu)

4.000

R a z e m:

4.000

4.000

Zmiany w planie dochodów powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 4.000 zł
W tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących – 4.000 zł;
Przewodniczący Rady
Stanisław Biedrończyk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LX/266/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 28 września 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010.
Zmniejszenia
Dział

Rozdział

700
70005

750
75022

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
A) wydatki majątkowe
W tym:
realizacja programu „Zagospodarowanie funkcjonalno przestrzenne miejscowości
Lubień, Tenczyn, Krzeczów poprzez budowę parkingów, placu zabaw”
Administracja publiczna
Rada Gminy
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych

Zwiększenia
44.000
44.000
44.000
44.000
46.000
21.000
21.000
4.000
4.000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17.000
25.000
25.000
25.000
22.800
2.200
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75412

801
80101

80110

900
90001

921

92109

926
92601

92605
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Oświata i wychowanie

100.000

Szkoły podstawowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100.000
100.000
100.000
100.000

Gimnazja
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W Tym:
wydatki majątkowe – dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie prac projektowych
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” (§ 6610)
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego –
Domy i ośrodki kultury
W tym:
A) Wydatki bieżące
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna i sport

4.000
4.000
4.000
4.000
35.000
35.000

10.000
10.000
10.000

44.000

Obiekty sportowe
W tym:
A) wydatki majątkowe (budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Skomielnej Białej
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
A) wydatki majątkowe
(budowa boiska w Skomielnej Białej)

10.000
75.000
50.000
50.000

44.000
44.000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
A) wydatki bieżące
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych (ogrodzenie
boiska w Lubniu i Lubień – Smugowa)

R a z e m:

4.000

25.000
25.000
25.000
25.000

179.000

183.000

Zmiany w planie wydatków powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 4.000 zł.
Przewodniczący Rady
Stanisław Biedrończyk
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr LX/266/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 28 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy L u b i e ń na rok 2010
Nazwa

Kwota

Lp.
1.
2.

Planowane dochody w roku 2010
Planowane wydatki w roku 2010

24.683.406,83
25.692.644,83

3.

Wynik ( różnica 1 – 2)

-1.009.238

F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody – rozchody)

+1.009.238

I
1.
2.
3.
II
1.
2.

Przychody budżetu gminy
Kredytyi pożyczki
Wpływy z pożyczek udzielonych
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
Rozchody budżetu gminy
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek

1.888.822
1.500.000
388.822
879.584
853.364
26.220

Przewodniczący Rady
Stanisław Biedrończyk
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LX/266/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 28 września 2010 r.
Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010

Dział

Rozdział

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu

900

90001

921

92109

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dotacja celowa
przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy
sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” (§
6610)
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Domy
i ośrodki kultury – dotacja podmiotowa na zadania bieżące
R a z e m:

Zmniejszenie
Zwiększenie
Dla jednostek sektora finansów publicznych
35.000

10.000

35.000

10.000

Przewodniczący Rady
Stanisław Biedrończyk
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr LX/266/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 28 września 2010 r.

Zmiana planowanych środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2010
Zmniejszenia
Dział

Rozdział

700
70005

900
90001

926
92601

92605

Nazwa

Zwiększenia

Gospodarka mieszkaniowa

44.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
A) wydatki majątkowe
W tym:
realizacja programu „Zagospodarowanie funkcjonalno
przestrzenne miejscowości Lubień, Tenczyn, Krzeczów poprzez budowę parkingów, placu zabaw”
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W Tym:
wydatki majątkowe – dotacja celowa przekazana Gminie
Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie
prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej
wraz z towarzyszącą infrastrukturą” (§ 6610)
Kultura fizyczna i sport

44.000
44.000
44.000
35.000
35.000

44.000

Obiekty sportowe
W tym:
A) wydatki majątkowe (budowa boiska wielofunkcyjnego
przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Skomielnej Białej
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
A) wydatki majątkowe
(budowa boiska w Skomielnej Białej)

R a z e m:

50.000
50.000
50.000

44.000
44.000

79.000

94.000

Przewodniczący Rady
Stanisław Biedrończyk
4323
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UCHWAŁA NR XLIV/325/10
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieśniku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 1
ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samo-

rządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Bieśniku
Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje Szkole Podstawowej w Bieśniku imię
Świętej Królowej Jadwigi .
§ 2. Pełna nazwa szkoły otrzymuje brzmienie:
„Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi
w Bieśniku".
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Łużna

Poz. 4324,4325

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec

4324

4325
4325

UCHWAŁA NR XLVIII/360/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Utworzony w budżecie Gminy Pcim, specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie
pracy
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej oraz realizację zadań statutowych szkoły
z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta i nagród
Dyrektora szkoły dzielony jest w następujący sposób:
1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta,
2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Dyrektora szkoły.

2. Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach oraz
w szkołach prowadzonych przez Gminę Pcim w formie
Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/360/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 20 września 2010 r.

Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim, ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Pcim dla nauczycieli szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pcim.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa
o :1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela /tekst
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./
2. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę, placówkę oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust.1 i 1a Karty Nauczyciela.
3. nagrodzie bez bliższego określenia należy przez
to rozumieć nagrodę Wójta lub nagrodę Dyrektora szkoły.
4. organizacji związkowej- rozumie się przez to zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe

obejmujące swoim zasięgiem gminne jednostki organizacyjne działające w zakresie oświaty.
5. nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela,
wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w szkole, o której mowa w pkt.2.
Rozdział II
Kryteria przyznawania nagród
§ 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji
Narodowej lub innych ważnych wydarzeń w życiu szkoły.
§ 4. Nagrody, o których mowa w § 3 mają charakter
uznaniowy i mogą być przyznane nauczycielowi, który:
1) przepracował w szkole, co najmniej rok w wymiarze
połowy obowiązkowego wymiaru zajęć,
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej,
uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat,
3) w okresie roku szkolnego poprzedzającego rok przyznania nagrody otrzymywał przez co najmniej sześć
miesięcy dodatek motywacyjny,
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4) spełnia odpowiednio, co najmniej sześć kryteriów
wymienionych w § 5 w przypadku nagrody Wójta,
oraz co najmniej cztery kryteria wymienione w § 6
w przypadku nagrody Dyrektora szkoły.
§ 5. 1. Nagrodę Wójta przyznaje się nauczycielowi
za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych
zadań statutowych szkoły, który w szczególności:
1) osiąga wyróżniające wyniki w pracy nauczycielskiej
z uczniami (wychowankami), potwierdzone wynikami
osiąganymi
w sprawdzianach
przeprowadzanych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz innych
badaniach jakości pracy szkoły a także w olimpiadach,
turniejach i konkursach, w szczególności zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów
(wychowanków) do finałów konkursów i olimpiad
przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym;
2) osiąga znaczące efekty w pracy z uczniem (wychowankiem) mającym trudności w nauce;
3) aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza podejmuje działania
integrujące społeczność szkoły i środowisko lokalne;
4) tworzy ofertę uzupełniających zajęć i imprez dla
uczniów (wychowanków) oraz aktywnie uczestniczy
w nich;
5) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (wychowankom) w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
6) angażuje się w rozwiązywanie problemów uczniów
(wychowanków) wymagających szczególnej pomocy
ze strony szkoły;
7) efektywnie pełni różnego rodzaju funkcje społeczne,
przynoszące korzyść uczniom (wychowankom) i szkole;
8) aktywnie uczestniczy w doskonaleniu nauczycieli,
w tym doskonalenia warsztatu pracy oraz zapewnienia
wysokiej jakości zajęć dydaktycznych;
9) posiada szczególnie wyróżniające się efekty działań na
rzecz współpracy z innymi szkołami, instytucjami
oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym
oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w kraju i za granicą;
10)efektywnie wykorzystuje w swojej pracy technologie
informacyjne;
11)dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym
w różnych formach, w szczególności udziela pomocy
nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
12)wprowadza nowatorskie formy i metody pracy skutkujące osiąganiem szczególnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami (wychowankami);
13)cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym
i lokalnym, swoją postawą zawodową i etyczną wpływając na postawy innych;
14)szczególnie angażuje się we współpracę z rodzicami
uczniów (wychowanków) oraz innymi organami szkoły.
2. Nagroda Wójta przyznawana jest dyrektorowi
szkoły, który legitymuje się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i organizacyjnej, a w szczególności:
1) troszczy się o mienie szkoły i polepszenie bazy dydaktycznej;
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2) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane
w szkole;
3) prawidłowo współpracuje ze wszystkimi organami
szkoły i samorządem terytorialnym;
4) dba o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
lokalnym, w tym podejmuje działania na rzecz promocji szkoły w środowisku zewnętrznym;
5) podejmuje działania na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym;
6) prowadzi działania na rzecz rozwoju współpracy ze
szkołami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, podmiotami zajmującymi się
pracą z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz;
7) sprawuje
w sposób
profesjonalny,
efektywny
i życzliwy nadzór pedagogiczny;
8) wzorowo kieruje szkołą przez opracowywanie
i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość
pracy szkoły przez realizację właściwej polityki kadrowej i organizację pracy;
9) racjonalnie gospodaruje środkami budżetowymi oraz
racjonalnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe w tym środki z funduszy UE;
10)dba o wysoki poziom nauczania przez odpowiednią
organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów
nauczania, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju
zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole oraz wzbogacanie jej oferty edukacyjnej;
11)podejmuje działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności tworzenie
w szkole klimatu dla dialogu i debaty z dziećmi
i młodzieżą;
12)kształtuje dobry klimat wychowawczy w szkole przez
stawianie odpowiednich wymagań nauczycielom
i uczniom oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły oraz umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich w szkole;
13)organizuje w sposób profesjonalny i skuteczny egzaminy przeprowadzane w szkole;
14)podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę;
15)realizuje terminowo i skutecznie zadania wynikające
z przepisów prawa.
§ 6. Nagrody Dyrektora szkoły przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej
oraz
w realizacji innych zadań statutowych szkoły, który
w szczególności:
1) uczestniczy aktywnie w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole, w tym dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, imprezach kulturalnych, konkursach, zawodach sportowych;
2) udziela pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej
osób podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela
oraz z krótkim stażem pracy nauczycielskiej;
3) aktywizuje rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły
oraz rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
4) organizuje pomoc i opiekę uczniom (wychowankom)
będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
lub pochodzących z rodzin ubogich albo patologicznych;
5) uzyskuje wysokie efekty wychowawcze, niezależnie od
predyspozycji dydaktyczno-wychowawczych powie-
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rzonego zespołu klasowego, poprzez diagnozowanie
problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, integrowaniu grupy, pobudzanie aktywności społecznej
uczniów (wychowanków), rozwijanie indywidualnych,
pozytywnych cech uczniów (wychowanków);
6) cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym
i lokalnym;
7) sprawuje funkcję opiekuna samorządu szkolnego lub
inną ważną dla szkoły funkcję przewidzianą w statucie
szkoły;
8) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami (wychowankami) zdolnymi i mającymi
trudności w nauce;
9) osiąga bardzo dobre wyniki w procesie dydaktycznowychowawczym, potwierdzone wynikami egzaminów,
udziałem i sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych;
10)uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego skutkujących wzbogacaniem własnego
warsztatu pracy oraz kwalifikacji zawodowych;
11)posiada osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) będące efektem wdrożenia własnego programu
autorskiego lub wprowadzania innowacyjnych metod
pracy pedagogicznej;
12)organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
oraz uroczystości szkolne;
13)organizuje współpracę z placówkami kulturalno oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, których
działalność statutowa związana jest z oświatą, kulturą,
placówkami
sportowymi,
a także
rodzicami,
z pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły;
14)wdraża efektywne formy współpracy z lokalnym
środowiskiem w zakresie wspierania pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i różnych form pomocy
szkole;
15)aktywnie współuczestniczy w organizowanych przez
szkołę działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć;
16)rzetelnie i sumiennie wykonuje obowiązki związane
z prowadzeniem zajęć z uczniami (wychowankami),
w tym wykazuje się pomysłowością i inicjatywą
w stosowaniu różnych form, metod i środków celem
aktywizowania uczniów (wychowanków) w procesie
nauczania;
17)prowadzi działania na rzecz tworzenia warunków do
dialogu z młodymi ludźmi na ważne tematy;
18)organizuje i prowadzi na terenie szkoły działania
w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
patologiom społecznym.
Rozdział III
Tryb przyznawania nagród
§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora
szkoły może wystąpić:
1) rada pedagogiczna,
2) rada szkoły,
3) rada rodziców,
4) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.
2. Nagrodę o której mowa w ust. 1, może przyznać
Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta może
wystąpić:
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1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
2) rada szkoły,
3) rada pedagogiczna,
4) rada rodziców,
5) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli,
6) Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, Zdrowia, Oświaty
oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy Pcim.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla
nauczyciela może również wystąpić Dyrektor szkoły.
5. Nagrodę, o której mowa w ust. 3, może przyznać Wójt Gminy z własnej inicjatywy – bez uzyskania
w tym zakresie opinii Komisji, o której mowa w § 8
ust. 1. Liczba nagrodzonych w tym trybie nauczycieli nie
może przekroczyć w danym roku 3 osób.
6. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta, składane
przez Dyrektora szkoły, radę szkoły i radę rodziców wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną szkoły.
7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 3, stanowi załącznik do regulaminu.
8. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, należy
składać w terminach:
1) do dnia 15 września każdego roku - w przypadku nagród wręczanych w Dniu Edukacji Narodowej,
2) na miesiąc przed planowaną uroczystością – w przypadku nagród wręczanych w dniu uroczystości szkolnej odbywającej się w innym terminie.
9. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, należy
składać odpowiednio:
1) o nagrodę Wójta - do Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu;
2) o nagrodę Dyrektora szkoły - do sekretariatu szkoły.
10. Brak danych wymienionych we wniosku,
o którym mowa w ust. 7 lub przekroczenie terminu składania wniosków powoduje odrzucenie wniosku ze
względów formalnych. Wnioski, na podstawie, których
nie przyznano nagród, zostają odesłane do szkół. Osiągnięcia będące podstawą przyznania nagrody ( tej samej kategorii), winny mieć miejsce w okresie od otrzymania przez kandydata poprzedniego wyróżnienia tej
samej kategorii.
11. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
§ 8. 1. Wnioski o nagrodę Wójta opiniuje Komisja
powołana przez Wójta Gminy Pcim w składzie:
• Wójt lub zastępca Wójta – jako przewodniczący
Komisji,
• przedstawiciel Komisji Kultury Fizycznej i Sportu,
Zdrowia, Oświaty oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy
Pcim – jako wiceprzewodniczący Komisji,
• przedstawiciel Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu –
członek Komisji,
• po jednym przedstawicielu organizacji związkowych – jako członkowie Komisji.
2. Imienny skład Komisji, o której mowa w ust. 1
zatwierdza zarządzeniem Wójt.
3. Termin posiedzenia Komisji wyznacza jej przewodniczący.
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4. Komisja opiniująca nagrody dokonuje wyboru
kandydatów do nagrody w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy
składu członków Komisji.
5. Opinia Komisji nie jest dla Wójta wiążąca.
§ 9. 1. Nagrodę Wójta przyznaje i ustala jej wysokość Wójt. Wysokość nagrody nie może być wyższa od
wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi dyplomowanemu zaszeregowanemu w pierwszej grupie płacowej, tabeli określonej na dany rok
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.).
2. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje i ustala jej
wysokość dyrektor szkoły. Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły w danym roku nie może
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przekroczyć 75% wysokości nagrody, o której mowa
w ust. 1.
§ 10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się
w teczce akt osobowych. Osoby, którym przyznano
nagrodę
są
powiadamiane
o tym
na
piśmie
a potwierdzoną kopię pisma umieszcza się w teczce akt
osobowych.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Niniejsze postanowienia dotyczące kryteriów i trybu przyznawania nagród zostały zaopiniowane
przez organizacje związkowe.
2. Regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik do regulaminu
WNIOSEK
o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Wójta /Dyrektora szkoły* .......................................................................................
I.Dane osobowe nauczyciela/dyrektora szkoły* przedstawionego do nagrody:
Imię i nazwisko .....................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………...............…
Wykształcenie ......................................................................................................................................
Stopień awansu zawodowego ..............................................................................................................
Staż pracy pedagogicznej ....................................................................................................................
Staż pracy w danej szkole ..........................., w tym na stanowisku dyrektora szkoły*......................
Nazwa szkoły i zajmowane stanowisko ...............................................................................................
Ostatnia ocena pracy i data jej dokonania ............................................................................................
Informacja o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, wójta i dyrektora szkoły ze wskazaniem
dat ich otrzymania : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
II.Uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia z uwzględnieniem kryteriów
zawartych w regulaminie:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...................., ....................
miejscowość data
..........................................
podpis wnioskodawcy
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III.Rada Pedagogiczna Szkoły ................................. na posiedzeniu w dniu ................................. zaopiniowała (pozytywnie - negatywnie*) niniejszy wniosek o nagrodę Wójta ........................................../Dyrektora* szkoły
.......................................... dla Pana/i ....................................................... .

...................., ....................
miejscowość data

..........................................
podpis przewodniczącego /zastępcy/
upoważnionego członka rady

* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
4325
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UCHWAŁA NR XLVIII/361/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pcim.
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 3
i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 ze zm.), zwanej dalej
„Kartą Nauczyciela”, w związku z 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 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.),
zwanym dalej „rozporządzeniem”, uchwala się, co następuje:

nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Pcim, stanowiącym załącznik do Uchwały
Rady Gminy nr XXX / 237 / 09 z dnia 26 marca 2009 r. –
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się brzmienie § 5 ust.2 oraz § 7 ust.4
2. Wprowadza się nową treść § 5 ust.2 w brzmieniu:
„1) Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może przekroczyć 10 %
jego wynagrodzenia zasadniczego.
„2) Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może przekroczyć 20 %
jego wynagrodzenia zasadniczego. "

3. Wprowadza się nową treść § 7 ust.4
§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek
w brzmieniu:
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegóło„Dodatek funkcyjny dla dyrektora, wicedyrektora
we warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
lub osoby pełniącej funkcję w zastępstwie jest przyznagodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zawany w wysokościach określonych w poniższej tabeli:
stępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
Wysokość dodatku funkcyjnego
L. p. Stanowisko
1
Dyrektor przedszkola
400-900 zł
2
Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
- do 7 oddziałów*
500-1000 zł
600-1100 zł
- od 8 do 11 oddziałów*
700- 1300 zł
- od 12 oddziałów i więcej*
60- 80% dodatku dyrektora
2.1
Wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący
3
Dyrektor gimnazjum liczącego:
- do 7 oddziałów
500-1000 zł
600-1100 zł
- od 8 do 11 oddziałów
700-1300 zł
- od 12 oddziałów i więcej
60- 80% dodatku dyrektora
3.1
Wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący
* do liczby oddziałów wlicza się również oddziały
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
punktów przedszkolnych i oddziały przedszkolne przy
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
szkołach podstawowych."
Małopolskiego.
§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
4326

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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UCHWAŁA NR XLVIII/362/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Obslugi Szkół w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Pana Władysława Kurowskiego
Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.).

§ 3. Traci moc uchwała XXXVI/172/05 Rady Gminy
Pcim z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
4327
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UCHWAŁA NR XLVIII/363/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/104/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia
zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem
prowadzącym jest Gmina Pcim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.),
w związku z art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.), Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

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

§ 1. Traci moc Uchwała Nr XVII/104/07 Rady Gminy
Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia
zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości
opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.

Przewodniczący Rady
Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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UCHWAŁA NR XLII/232/10
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wiekiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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.)
Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzić zmianę w § 7 Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej, przyjęte na mocy Uchwały Nr 2/10 Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej
z dnia 23 września 2010 roku polegającą na:
1) zastąpieniu brzmienia pkt 3) nowym „3) Poradnia
ginekologiczno-położnicza” oraz
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2) dodaniu po punkcie 9) punktu 10) o następującej treści: „10) Gabinet medycyny szkolnej”.
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian § 7 Statutu brzmi następująco: „W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Poradnia ogólna,

Poz. 4329,4330
8) Gabinet zabiegowy,
9) Punkt szczepień,
10) Gabinet medycyny szkolnej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 6 października 2010 roku.

2) Poradnia dla dzieci
3) Poradnia ginekologiczno-położnicza,
4) Poradnia stomatologiczna,
5) Gabinet fizjoterapii,

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Osowska

6) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
7) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
4329

4330
4330

UCHWAŁA NR XVLII/314/10
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U.
z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami /1 , art.211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami/2, Rada Gminy Siepraw uchwala co następuje :
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 1 623 780 zł , jak w załączniku nr 1.
2. Zmiany dochodów w ust. 1 obejmują zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 623 780 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 1 102 889 zł , jak w załączniku nr 2.
4. Zmiany wydatków w ust. 3 obejmują :
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
23 111 zł, w tym
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 1 111 zł, z tego wydatków związanych
z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 111 zł
b) wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę
22 000 zł.
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
1 126 000 zł, w tym zmniejszenie wydatków na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 126 000 zł,
z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realiza-

1
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w 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
oraz z 2004r Nr 102 poz.1055, nr 116 poz.1203 , z 2005r Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17 poz.128 i Nr 181
poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173
poz.1218, z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r
Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241 , z 2010r Nr 28 poz.142
i poz.146 ,Nr 106 poz.675
2
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28
poz.46, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020 .

cją zadań jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę
1 100 000 zł.
5. Zwiększa się przychody na rok 2010 o kwotę
520 891 zł , jak w załączniku nr 3.
6. Zmiany przychodów w ust.5 obejmują :
1) zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 424 810 zł
z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej,
2) zmniejszenie planu przychodów o kwotę 903 919 zł
z tytułu pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów
budżetu po zmianach z § 1 ust 5 i 6, jak załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Siepraw na rok
2010 Nr XXXIX/257/10 z dnia 14 stycznia 2010 r.
z późniejszymi zmianami 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,
3) w załączniku nr 5 /udzielone dotacje/ wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały,
4) w załączniku nr 7 (wydatki majątkowe) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały,
5) w załączniku nr 8 (wieloletni program inwestycyjny)
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały.
6) w załączniku nr 9 (wydatki na programy i projekty
realizowane z udziałem środków z UE) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej
uchwały.
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7) w załączniku nr 11 /prognoza długu/ wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej
uchwały,
8) Dotychczasowy zapis §3 otrzymuje brzmienie :
„§3.1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budżetu na kwotę 2 915 025,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu
w kwocie 2 915 025
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
5 002 377 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
2 087 352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
1) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty
1 000 000 zł;
2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty
2 915 025 zł
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-

Poz. 4330

wiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty
1 704 721 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Siepraw do zaciągania
zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3, z których
spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może
przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec
każdego roku wynikającej z załącznika Nr 11.
9) Załącznik Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu Gminy
na rok 2010) otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siepraw .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVLII/314/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 18 października 2010 r.

Dochody - zmiana budżetu Gminy na rok 2010 /kwota w zł/
Dział
010

Nazwa działu – źródło dochodu
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody majątkowe – dofinansowanie z PROW /pomoc finansowa
z Urzędu Marszałkowskiego/
RAZEM

Zwiększenie

Zmniejszenie
1 623 780
1 623 780
1 623 780

Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę1 623 780 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVLII/314/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 18 października 2010 r.
Wydatki - zmiana Budżetu Gminy na rok 2010 /kwota w zł/
Dział
010

Rozdział
01010

600
60016

Nazwa działu , rozdziału i grupy paragrafów
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe, w tym
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym na programy
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące, w tym
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek
budżetowych
Wydatki majątkowe, w tym

Zwiększenie

Zmniejszenie
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000

26 000
26 000
26 000
26 000
26 000

26 000
26 000

26 000
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Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące, w tym
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek
budżetowych
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109
Domy i ośrodki kult., świetl. i kluby
Wydatki bieżące, w tym
(2)dotacje na zadania bieżące
RAZEM
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 1 102 889 zł

Poz. 4330
26 000

24 889
24 889
24 889
24 889
24 889
22 000
22 000
22 000
22 000
48 000

1 150 889

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVLII/314/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 18 października 2010 r.
Przychody i rozchody Budżetu Gminy na rok 2010
1.
2.
3.
4.
5.
-

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik /deficyt/
Przychody budżetu
Zaciągany kredyt
zaciągany kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu UE
zaciągana pożyczka
wolne środki na rachunku bieżącym gminy
Rozchody budżetu
spłata zaciąganych pożyczek i kredytów

22 133 275,19 zł
25 048 300,19 zł
2 915 025,00 zł
5 002 377,00 zł
2 720 000,00 zł
1 424 810,00 zł
474 936,00 zł
382 631,00 zł
2 087 352,00 zł
2 087 352,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVLII/314/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 18 października 2010 r.

Zmiana w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Siepraw na rok 2010
Dział

Rozdział

921
92109

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek
sektora finansów publicznych
Zwiększenie
Kwota zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

22 000
22 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury –
GOKiS Siepraw

600
60016

Dla jednostek sektora
finansów
publicznych
Zmniejszenie
Kwota zł

22 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne

26 000
26 000
26 000

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto i Gmina Światniki Górne

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVLII/314/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 18 października 2010 r.
Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2010 /kwota w zł/
Dział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dział 010
ROLNICTWO
I LOWIECTWO

Rozdział 0101
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami we wsi Siepraw
i Łyczanka
Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych modernizacja drogi gminnej przy
ul.Granicznej w Świątnikach Górnych
i w Sieprawiu

Dział 600
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

Plan przed
zmianą
3 045 252

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po
zmianie

1 100 000
1 945 252

129 150

26 000

103 150

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVLII/314/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 18 października 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SIEPRAW NA LATA 2010 - 2012
Kwoty w tys.zł
Okres realizacji
Nazwa zadania

DZIAŁ 010
ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO
Kanalizcja Gminy
Siepraw etap IV
DZIAŁ 600
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielona dla MiGM
Światniki Górne na
remont drogi
gminnej –„ul.
Granicznej”
w Świątnikach
Górnych i w
Sieprawiu
Opracowanie
dokumentacji pod
budowę chodników
dla pieszych przy
drogach powiatowych na terenie
Gminy Siepraw
Dotacja dla powiatu
myślenickiego drogi publiczne
powiatowe;
Budowa chodników
przy drogach
powiatowych
DZIAŁ801
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Budowa sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Łyczance
Budowa sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Czechówce
DZIAŁ 900
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Opracowanie
dokumentacji
projektowej pod
kolektory słoneczne
na budynki
użyteczności
publicznej
Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej na
terenie Gminy
Dobczyce i Siepraw
wokół Zalewu
Dobczyckiego oraz
rozbudowa
oczysczalni ścieków
w Sieprawiu
DZIAŁ 921
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Renowacja
i promocja przydrożnych kapliczek

Całkowite
nakłady

2010

2011

Rok
Środki
Rok
Budżet Pożyczki
rozpoczęzezakończenia Gminy i kredyty
cia
wnętrzne

RAZEM
Budżet Pożyczki
Gminy i kredyty

2012
Środki
zewnętrzne

RAZEM

Środki RAZEM
Budżet Pożyczki
zeGminy i kredyty wnętrzne

6 790

2009

2012

45

1 900

0

1 945

45

1 944

0

1 989

1 800

1 800

6 790

2009

2012

45

1 900

0

1 945

45

1 944

0

1 989

1 800

1 800

833

2 010

2 012

188

188

335

335

310

310

103

2 010

2 010

103

103

110

2 010

2 010

85

85

25

25

620

2 011

2 012

0

310

310

310

310

2 481

2 008

2 012

647

647

600

600

500

500

1 159

2 009

2 012

5

5

600

600

500

500

1 322

2 008

2 010

642

642

0

0

9 841

2 008

2 012

22

22

3 353

3 353

3 376

3 000

6 376

12

2 010

2 010

12

12

9 829

2 008

2 012

10

10

3 353

3 353

3 376

3 000

6 376

1 891

2 007

2 011

669

84

753

787

787

0

89

2 010

2 010

5

84

89

0

0

Dziennik Urzędowy
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Opracowanie
dokumentacji pod
inwestycje przeznaczone do realizacji
zgodnie z koncepcją
zagospodarowania
terenów wzdłuż
rzeki Sieprawki oraz
budowa GOK
i Biblioteki Publicznej w Sieprawiu
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Modernizacja
boiska sportowego
w Zakliczynie
RAZEM

– 35569 –

1 802

2 007

2 011

664

364

2 009

2 010

142

205

347

364

2 009

2 010

142

205

347

289

3 902

22 200

664

1 713

1 900

Poz. 4330

787

5 120

1 944

0

787

0

0

7 064

5 986

3 000

0

8 986

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVLII/314/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 18 października 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2010 rok po zmianie
L.p.

1.

Program – jego cel i zadania

5.

Uchronić od zniszczenia i zapomnienia
przydrożne figury pogranicza polskosłowackiego – wydatki inwestycyjne
renowacja przydrożnych kapliczek –
środki z EFRR
Uchronić od zniszczenia i zapomnienia
przydrożne figury pogranicza polskosłowackiego – wydatki bieżące –
środki z EFRR
Odnowa Rozwoju Wsi –wydatki inwestycyjne -modernizacja boiska sportowego w Zakliczynie środki z PROW
Odnowa Rozwoju Wsi –wydatki inwestycyjnebudowa kanalizacji wraz
z przepompowniami we wsi Siepraw
i łyczanka środki z PROW
Dotacja rozwojowa

6.

Dotacja rozwojowa

2.

3.

4

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
Urząd Gminy
Siepraw

Okres
realizacji
programu
2010

Urząd Gminy
Siepraw

Środki
z budżetu

89 040

Wysokość
wydatków
w 2010 r.
ogółem
8 9 040

13 404

75 636

2010

114 375

114 375

21 358

93 017

Urząd Gminy
Siepraw

20092010

363 763

347 265

142 554

204 711

Urząd Gminy
Siepraw

20102011

4 797 722

1 945 252

520 442

1 424 810

436 823

145 608

20 341

125 267

1 007 659

180 000

0

180 000

6 809 382

2 821 540

718 099

2 103 441

GOPS Siepraw
ZEAS Siepraw

20102012
20102012

RAZEM

Łączne
nakłady
finansowe

Środki
z UE

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVLII/314/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 18 października 2010 r.
L.P.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

WYSZCZEGÓLNIENIE
2
DOCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM, w tym:
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach
państwowych
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych

2009
4

2010
5

2011
6

2012
7

2013
8

2014
9

2015
10

2016
11

19 322 290

22 133 275

22 600 000

25 900 000

22 300 000

22 900 000

23 100 000

23 100 000

2 326 431

3 727 663

2 800 000

2 800 000

2 900 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 446 148

3 513 359

4 600 000

4 800 000

4 800 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

530 437
8 544 810

830 063
8 549 755

700 000
9 300 000

700 000
9 400 000

700 000
9 500 000

700 000
9 600 000

700 000
9 600 000

700 000
9 600 000

2 339 309

2 554 152

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000
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1.6
1.7
1.9
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4

V.
5.1

5.2
VI.
6.1

6.2

Środki bezzwrotne pochodzące z UE
Pozostałe dotacje
Pozostałe dochody
PRZYCHODY BUDŻETU
Pożyczki krajowe
Kredyty bankowe
kredyty na prefinansowanie
Wolne środki
Przychody z emisji papierów wartościowych
Przychody z prywatyzacji
majątku
Przychody ze spłat pożyczek i rat
OGÓŁEM POZYCJA I i II
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki bieżące
W tym: koszty obsługi
długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
W tym: inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Spłata kredyt na prefinansowanie
Przelewy na rachunki
lokat
OGÓŁEM POZYCJA III
i IV
OGÓŁEM POZYCJA 3.2
(odsetki) + IV (rozchody)
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO
Raty kredytów
Raty kredytów na prefinansowanie
Raty pożyczek
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
Wskażnik % Art. 169
ustawy
o finan.publicznych
Wskażnik % zadłuż. Art.
170 ustawy o finan.
publicznych (bez odsetek
od zaciągniętych pożyczek i kredytów)

– 35570 –

Poz. 4330,4331

79 681

498 631

1 000 000

4 000 000

-

-

-

-

394 177
1 661 297
2 077 323
300 000
-

812 253
1 647 399
5 002 377
474 936
2 720 000

180 000
1 220 000
7 608 733
650 808
5 500 000

180 000
1 220 000
3 000 000
3 000 000
-

180 000
1 420 000
-

180 000
1 420 000
-

180 000
1 620 000
-

180 000
1 620 000
-

-

1 424 810

1 457 925

-

-

-

-

-

1 777 323

382 631

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 399 613
18 967 820
16 494 268

27 135 652
25 048 300
19 507 279

30 208 733
27 796 649
17 196 649

28 900 000
26 634 572
17 634 572

22 300 000
19 571 144
17 700 000

22 900 000
20 180 000
17 800 000

23 100 000
20 100 000
17 900 000

23 100 000
19 800 000
17 900 000

276 477

300 000

340 000

630 000

530 000

413 000

182 000

97 000

2 473 552
2 473 552
2 049 171
1 240 000
809 171

5 541 021
5 541 021
2 087 352
1 690 000
397 352

10 600 000
10 600 000
2 303 351
2 101 000
202 351

9 000 000
9 000 000
5 098 163
1 850 000
365 428

1 871 144
1 871 144
2 528 856
1 700 000
828 856

2 380 000
2 380 000
2 520 000
1 620 000
900 000

2 200 000
2 200 000
2 800 000
2 000 000
800 000

1 900 000
1 900 000
3 075 744
1 500 000
1 575 744

-

2 882 735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 016 991

27 135 652

30 100 000

31 732 735

22 100 000

22 700 000

22 900 000

22 875 744

2 325 648

2 387 352

2 643 351

5 728 163

3 058 856

2 933 000

2 982 000

3 172 744

5 184 987

7 717 381

13 022 763

10 924 600

8 395 744

5 875 744

3 075 744

-

4 241 000

5 271 000

8 670 000

6 820 000

5 120 000

3 500 000

1 500 000

-

1 424 810

2 882 735

1 021 571

1 470 028

4 104 600

3 275 744

2 375 744

1 575 744

-

12,04%

10,79%

11,70%

10,99%

13,72%

12,81%

12,91%

13,73%

26,83%

28,43%

44,87%

42,18%

37,65%

25,66%

13,31%

0,00%

943 987

* umorzenie pożyczki na koniec 2009r. na kwotę 233.621 zł
Wskaźniki zadłużenia art..167 i art..170 ustawy o finansach publ.z 2005 roku zgodne z art.85 przepisów wprowadzających ustawę
o finansach publ.z 27.08.2009r

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
4330

4331
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UCHWAŁA NR LV/415/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie: określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała
Działając na podstawie art. 6 ust. 1, art.
pkt. 3 i art. 18 ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
poz. 1591 z 2001 r z póżn. zmianami) oraz art.

7 ust. 1,
8 marca
Nr 142
6 ustawy

z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity:Dz.U. Z r. 2005
Nr 236 poz. 2008 z poż. zmian.) Rada Miejska w Skale
uchwala, co następuje

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 564

– 35571 –

§ 1. Ustala się następujące ceny za świadczone
usługi komunalne w cenach netto:
1) Wywóz nieczystości stałych:
a) z pojemników
-SM 110 – 120 18,70 zł
-SM 240 28,04 zł
-PO 1 112,oo zł
-worek do 110 l 15,oo zł
b) składowane luzem za 1 m³ 108,oo zł
2) Zryczałtowana opłata kwartalna:
-za pojemnik 110 – 120 20,oo zł
-za pojemnik 240 30,oo zł
3) Wywóz nieczystości płynnych
-1 beczka o pojemności 3,o m³ 70,oo zł
-1 beczka o pojemności 7,o m³ 126,oo zł
4) Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości,
gdy
obowiązek
usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje
Gmina w cenach netto

Poz. 4331,4332

-pojemnik 110 – 120 1 szt 30,oo zł
-odpady komunalne luzem za 1 m³ 125,oo zł
-ścieki za 1 m³ 35,oo zł
§ 2. Opłaty obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/320/09 z dnia
27 października 2009 r. Rady Miejskiej w Skale
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Olesiński

4331

4332
4332

UCHWAŁA NR LV/416/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujących na terenie Gminy Skała.
Działając na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1,
pkt. 3 i art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r z póź. zmianami) oraz art. 24 ust. 9a
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity, Dz.U. Nr 147 poz. 1033 z 2007 r z póź. zmian.)
Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków jako obowiązujące na terenie Gminy Skała.

§ 2. Taryfy przedłuża się na okres od dnia 1 stycznia
2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku.
§ 3. Taryfy przedłuża się na okres od dnia 1 stycznia
2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Olesiński
Załącznik
do uchwały Nr LV/416/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 28 września 2010 r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1) Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek
opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na
terenie Gminy Skała na okres 12 miesięcy:
od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.03.2011 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity) Dz.U. Nr 147, poz. 1033 z 2007 r z póż. zm..

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków naliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. (Dz. U. Nr 127 poz. 886 z dnia 17 lipca 2006 r.)
2) Urząd Miasta i Gminy w Skale prowadzi działalność
w zakresie
zbiorowego
zaopatrzenia
w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Urząd zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw
i odpowiedniej jakości wody oraz odprowadzania
ścieków mając na uwadze dobro interesów odbiorców
usług oraz wymogi ochrony środowiska a także opty-
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malizację kosztów. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie i dostarczanie odbiorcą, z którymi zawarto
umowy za pomocą urządzeń wodociągowych.
2) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych
przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy za
pomocą urządzeń kanalizacyjnych
3) Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki
zużycia wody lub odprowadzenia ścieków, warunków
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, a także na podstawie rozliczeń za świadczone
usługi.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych odbiorców usług podzielono na trzy grupy taryfowe.
-Pierwszą taryfową grupę odbiorców usług stanowią
odbiorcy rozliczający się z poboru wody na podstawie wskazań wodomierza.
-Drugą taryfową grupę stanowią odbiorcy rozliczający
się z poboru wody na podstawie norm oraz odbiorcy wykorzystujący wodę do celów produkcyjnych.
-Trzecią taryfową grupę stanowią odbiorcy hurtowi.
Dla zbiorowego odprowadzenia ścieków:
Wyszczególnienie
lp. Taryfowa grupa odbiorców usług
1
pierwsza

Poz. 4332

-Pierwsza taryfowa grupa to usługobiorcy odprowadzający do kanalizacji ścieki socjalno - bytowe.
-Druga taryfowa grupa to usługobiorcy odprowadzający do kanalizacji ścieki wymagające podczyszczenia
-Trzecią grupę taryfową stanowią właściciele przepompowni przydomowych.
4) Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują
ceny i stawki oraz zasady ich stosowania:
-w rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1) cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody
2) stawka opłaty abonamentowej – nie zależnie od dostarczonej wody płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiar dokonywanego poboru wody lub też
jego całkowitego braku, wyrażona w złotych za
1 odbiorcę/miesiąc
3) opłata za przyłączenie do istniejących urządzeń wodociągowych.
-w rozliczeniach za odebrane ścieki
1) cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków.
2) opłata za przyłączenie do istniejących urządzeń kanalizacyjnych.
Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z §2 pkt. 9 do 11
Rozporządzenia dolicza się podatek od towaru i usług
VAT w wysokości 7 % wprowadzony odrębnymi przepisami.
4,1)Wysokości cen i stawek opłat za dostarczanie wody

Rodzaj cen i stawek opłat
Jednostka miary Cena netto
cena wody
1 m3
2,65 zł
stawka opłaty abonamentowej
1 odbiorca/m-c
4,00 zł
2
druga
cena wody
1 m³
5,10 zł
stawka opłaty abonamentowej
1 odbiorca/m-c
4,00 zł
3
trzecia
cena wody
1 m3
2,40 zł
stawka opłaty abonamentowej
1 odbiorca/m-c
--4,2)Opłata za przyłączenie do instalacji sieci wodociągowej.
439,48 zł + VAT
4,3)Wysokości cen i opłat za odprowadzane ścieki.
Wyszczególnienie
lp. Taryfowa grupa odbiorców usług
Rodzaj cen
Jednostka miary Cena netto
1
pierwsza
cena ścieków
1 m³
3,25 zł
2
druga
cena ścieków
1 m³
5,00 zł
3
trzecia
cena ścieków
1 m3
2,95 zł
5) Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia
Także na podstawie wskazań wodomierza głównieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
nego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody,
ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w termiIlość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach
nach określonych w umowie.
z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt
wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różOpłata abonamentowa podlega wpłacie także
nicy odczytów wodomierza głównego i wodomierza
w przypadku braku poboru wody lub odprowadzania
dodatkowego.
ścieków od poszczególnych odbiorców usług.
W przypadku braku wodomierza głównego, ilość
Opłata abonamentowa dotyczy wszystkich odwody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparbiorców usług.
ciu o przeciętne normy zużycia wody, jako równą ilość
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustawody wynikającej z norm.
la się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
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W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie
średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie
jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku niewyposażonym w urządzenie pomiarowe.

Poz. 4332,4333,4334

6) Warunki stosowania cen i stawek opłat
W taryfie za okres od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r. obowiązywać będą warunku rozliczeń zgodne z Ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie działania Referatu
komunalnego
Urzędu
Miasta
i Gminy
w Skale
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Olesiński

4332

4333
4333

UCHWAŁA NR LV/422/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII/347/06 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2006 r
w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Skała.
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001
r. z późniejszymi zmianami / w związku z art 5a ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLII/347/06 Rady Miejskiej w Skale
z dnia 24 kwietnia 2006 r. wprowadza się zmiany:
1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zapisy dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor placówki. Zapisy na kolejny
rok szkolny dokonywane są w terminie 15.03 - 15.04.
każdego roku - dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola. W przypadku większej liczby
zgłoszeń dzieci do placówki dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną. Odwołania od decyzji
komisji rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor placówki.
Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady rekrutacji
określa statut przedszkola.
2) § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Rodzic / prawny opiekun / wnosi odpłatość za wyżywienie dziecka

w placówce w wysokości ustalonej przez dyrektora
przedszkola w porozumieniu wz organem prowadzącym. Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest
na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania
posiłków.
3) § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Opłata, o której mowa w ust. 6 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dzieci w przedszkolu naliczana od 3 dnia nieobecności w rozliczeniu miesięcznym.
4) § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Umowę w sprawie
korzystania z przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego zawiera się na cały mieiąc.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Olesiński
4333

4334
4334

UCHWAŁA NR XLVI/492/10
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2007 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
z 2006r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.,
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.,

Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241; z 2010 r., Nr 28,
poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675), art.13 ust1
i 2, art.18 ust.1 i art. 20 ustawy z dnia 25 października
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123;
zm.: z 2002 r., Nr 41, poz.364; z 2003 r., Nr 96, poz.874;
Nr 162, poz.1568; Nr 213, poz.2081, z 2004 r., Nr 11,
poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r., Nr 131, poz. 1091;
Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r.
Nr 62, poz.504) oraz art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia
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27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 1997r.,
Nr 85, poz. 539; z 1998 r., Nr 106, poz. 668; z 2001 r.,
Nr 129, poz. 1440; z 2002 r., Nr 113, poz. 984; z 2004 r.,
Nr 230, poz. 2390; z 2006 r., Nr 220, poz. 1600), Rada
Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie podziału Centrum Kultury i Sportu w Skawinie wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 3
ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nadzór merytoryczny
nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Powiatowa
i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach.”

Poz. 4334,4335

1) Za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne.
2) Za wypożyczenia materiałów audiowizualnych.
3) Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
4) Za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
5) W formie kaucji zwrotnej za wypożyczone materiały
biblioteczne – w sytuacjach określonych regulaminem.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. W § 17 skreśla się ust. 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marcin Kuflowski

3. § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18 . Biblioteka
może prowadzić działalność gospodarczą oraz pobierać
opłaty m.in.:
4334

4335
4335

UCHWAŁA NR XLIV/676/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska
w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się
gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie
jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zarząd Dróg
w Wieliczce, zwany dalej Zarządem.
2. Siedzibą Zarządu jest Wieliczka.
§ 2. 1. Zarząd będzie wykonywał ustawowe zadania
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka jako zarządcy dróg
gminnych położonych na terenie Gminy Wieliczka oraz
zadania z zakresu zarządzania drogami wewnętrznymi
zlokalizowanymi na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest gmina.
2. W szczególności do zadań Zarządu należy:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony
dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz
obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
i zjazdów z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie
uprawnionym organom;
10)sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz
przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg
Krajowych i Autostrad;
11)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg
i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego;
12)wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
13)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14)przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom
środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
15)wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy
występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa
osób lub mienia;
16)dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17)utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie
i usuwanie drzew oraz krzewów;
18)nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg
publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
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19)nabywanie nieruchomości innych niż wymienione
w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
20)zarządzanie drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi
na terenach których zarządcą lub właścicielem jest
gmina.
3. Szczegółowy zakres zadań Zarządu określa Statut.
§ 3. Nadaje się Zarządowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Gminnemu Zarządowi Dróg w Wieliczce zostaną przekazane w nieodpłatny trwały zarząd grunty
w pasie drogowym gminnych dróg publicznych na terenie gminy Wieliczka.

Poz. 4335

2. Środki finansowe przeznaczone na wyposażenie
i działanie Zarządu będą ujmowane w uchwałach budżetowych Gminy Wieliczka.
§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka w tym szczegółowe
określenie mienia przekazywanego w trwały zarząd
Gminnemu Zarządowi Dróg w Wieliczce.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski

Załącznik
do uchwały Nr XLIV/676/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 29 września 2010 r.
STATUT GMINNEGO ZARZĄDU DRÓG W WIELICZCE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce zwany dalej Zarządem, działa jako jednostka budżetowa Gminy
Wieliczka.
2. Zarząd jest finansowany i rozliczany z budżetu
Gminy Wieliczka.
3. Siedzibą Zarządu jest Wieliczka.
Rozdział 2
PODSTAWA PRAWNA
§ 2. Zarząd działa na podstawie: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.);
2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.);
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn.zm.);
4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.);
5. niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących
przepisów prawa.
Rozdział 3
PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU
§ 3. 1. W zakresie inwestycji drogowych do zadań
Zarządu należy:
1) realizacja zadań własnych Gminy na gminnych drogach publicznych - prowadzenie spraw związanych
z realizacją inwestycji drogowych, w tym w szczególności opracowywanie projektów, planów finansowych
budowy dróg oraz obiektów mostowych,
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji
drogowych, na innych drogach publicznych, na pod-

stawie porozumień zawartych z właściwymi zarządcami dróg, w zakresie określonym w porozumieniach.
3) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
obowiązującego prawa.
2. W zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii
ruchu do zadań Zarządu należy:
1) współudział w opracowywaniu projektów planów
rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywanie
projektów
planów
utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) utrzymywanie dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogą,
4) realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie
niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
5) sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew
i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
6) realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie
niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym
powstać lub powstającym w następstwie budowy lub
utrzymania dróg,
7) prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów
mostowych, tuneli i przepustów,
8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg
i drogowych obiektów inżynierskich,
9) koordynacja robót w pasie drogowym,
10)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na
umieszczanie w pasie drogowym reklam, obiektów
handlowych, tymczasowych stoisk handlowych i na
zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
11)wydawanie uzgodnień dotyczących trasy przejazdu
po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub
bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach
przekraczających wielkości określone w obowiązujących przepisach,
12)wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz
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wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
13) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
15) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą, w tym m.in. nabywanie nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.,
16) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na
rzecz obronności kraju,
17) zarządzanie strefami płatnego parkowania i pobieranie opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania i opłat dodatkowych.
3. Zarząd realizuje zadania, o których mowa
w ust. 2, w zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii
ruchu:
1) na drogach gminnych publicznych, których zarządcą
jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
2) na innych drogach publicznych, na podstawie porozumień zawartych z właściwymi zarządcami dróg,
w zakresie określonym w porozumieniach.
4. W zakresie dróg wewnętrznych zlokalizowanych
na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest
gmina - do Zarządu należy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie oraz zarządzanie tymi drogami.
5. W zakresie kanalizacji deszczowej do zadań Zarządu należy:
1) utrzymywanie i remont kolektorów kanalizacji deszczowej, zbierających wody opadowe z dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych zlokalizowanych
na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest
gmina oraz terenów przyległych do dróg publicznych
i dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne
Gminy Wieliczka, z wyłączeniem:
a) sieci deszczowych obsługujących tereny przyległe
do dróg publicznych,
b) - kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe
wyłącznie z publicznych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, osiedli mieszkaniowych.
2) realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej.
6. W zakresie oświetlenia ulicznego do zadań Zarządu należy:
1) zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia dróg publicznych w granicach
Gminy Wieliczka oraz na drogach wewnętrznych zlokalizowanych na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest gmina, na terenach stanowiących mienie komunalne Gminy Wieliczka,
2) eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na
drogach publicznych w granicach administracyjnych
Gminy Wieliczka oraz na drogach wewnętrznych, zlokalizowanych na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest gmina, na terenach stanowiących mienie komunalne Gminy Wieliczka
3) realizacja inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego na drogach publicznych gminnych na drogach
wewnętrznych, zlokalizowanych na terenach, których

Poz. 4335

zarządcą lub właścicielem jest gmina, terenach stanowiących mienie komunalne Gminy Wieliczka.
7. W zakresie transportu drogowego osób do zadań Zarządu należy uzgadnianie zasad korzystania
z obiektów dworcowych i przystanków.
8. W zakresie oczyszczania gminnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenach których zarządcą lub właścicielem jest Gmina do
zadań Zarządu należą:
1) utrzymanie czystości
2) umieszczanie koszy ulicznych w ciągach dróg
9. W zakresie rewitalizacji miasta Wieliczka do zadań Zarządu należy realizacja zadań związanych
z Rewitalizacją ciągów komunikacyjnych, skwerów
i placów w centrum miasta Wieliczka.
Rozdział 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I NADZÓR NAD
ZARZĄDEM
§ 4. 1. Strukturę Organizacyjną Zarządu określa Regulamin Organizacyjny Zarządu opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu.
2. Integralną częścią Regulaminu jest schemat organizacyjny Zarządu.
§ 5. 1. Zarządem kieruje Dyrektor zatrudniany przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
2. Dyrektor Zarządu zarządza jednostką w zakresie
określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i reprezentuje Zarząd
na zewnątrz.
3. Dyrektor Zarządu podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym w planach finansowych
i rzeczowych przyjętych do realizacji zadań budżetowych
oraz określonym w przepisach prawa pracy dla pracowników.
4. Dyrektor Zarządu wykonuje swoje obowiązki
i zadania przy pomocy Głównego Księgowego.
§ 6. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem
jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Rozdział 5
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 7. 1. Gospodarkę finansową Zarządu regulują
przepisy ustawy o finansach publicznych.
2. Zarząd prowadzi działalność na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest
plan finansowy jednostki budżetowej.
4. Na pokrycie działalności statutowej Zarząd uzyskuje środki z budżetu Gminy Wieliczka.
Rozdział 6
MIENIE ZARZĄDU
§ 8. Środki trwałe Zarządu stanowią mienie komunalne Gminy Wieliczka.
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Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Zarządu
może dokonać Rada Miejska w Wieliczce na warunkach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
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2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla
jego nadania.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarębski
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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
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