DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 578

Kraków, dnia 8 listopada 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
4456
4457
4458
4459
4460
4461

4462

4463

–
–
–
–
–
–

–

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

36380

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie: zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.

36385

Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2011 roku.

36390

Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

36391

Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego „Las w Witkowicach”.

36393

Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami).

36395

Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 października 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010

36395

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

36396

POROZUMIENIA:
4464
4465
4466
4467
4468
4469

–
–
–
–
–
–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Czarny Dunajec

36397

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miechów

36399

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Łapanów

36401

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Koniusza

36403

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Uście Gorlickie

36405

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Zakliczyn

36407

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36380 –

Poz. 4456

4456
4455

UCHWAŁA NR XLIX/336/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), w związku
z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, ze zm.) - Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Bolesław na
2010 rok podjętej przez Radę Gminy Bolesław uchwałą
Nr XLII/268/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku, ze zm.
wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
1.000 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
61.000 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Wskutek zmian określonych w pkt 1 i 2 zwiększony
został planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu o kwotę 60.000 zł (tj. z kwoty 7.210.904,93 zł do
kwoty 7.270.904,93 zł), który zostanie pokryty wolnymi
środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na ra-

chunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.
4) Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Gminy, jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
5) Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy, jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6) Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7) Załącznik nr 7a do uchwały budżetowej "Wydatki na
programy finansowane z udziałem środków z pomocy
zagranicznej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku
nr 5 do niniejszej uchwały.
8) Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach
z budżetu, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/336/2010
Rady Gminy Bolesław
z dnia 26 października 2010 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Poz.

Dział

Rozdz.

801
80104

Nazwa

Zwiększenia
(w zł i gr)

Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym: - dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(§ 0960)

1 000,00
1 000,00

RAZEM

1 000,00

Zmniejszenia
(w zł i gr)

1 000,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578
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Poz. 4456
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/336/2010
Rady Gminy Bolesław
z dnia 26 października 2010 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Poz.

Dział

Rozdz.

600
60016

60017

700
70005

710
71095

750
75023

801
80101

80104

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Drogi wewnętrzne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Działalność usługowa
Pozostała działalność
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym
- na programy finansowane z udziałem środków
z pomocy zagranicznej
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym

Zwiększenia
(w zł i gr)
83 000,00
79 000,00

Zmniejszenia
(w zł i gr)

79 000,00
79 000,00
79 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

40 000,00

40 000,00
40 000,00

40 000,00

268 400,00

1 000,00

341 750,00
8 450,00
8 450,00
8 450,00
8 450,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

80110

854
85401

900
90001

921
92109

926
92601

92695
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Poz. 4456

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gimnazja
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 450,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym
- na programy finansowane z udziałem środków
z pomocy zagranicznej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
2) dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

RAZEM

333 300,00
333 300,00
333 300,00

8 450,00
8 450,00
8 450,00
8 450,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
295 451,00

70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
48 300,00
8 300,00
8 300,00
8 300,00
8 300,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

442 750,00

381 750,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/336/2010
Rady Gminy Bolesław
z dnia 26 października 2010 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Poz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia
(w zł i gr)
1 000,00

Zmniejszenia
(w zł i gr)

Plan po
zmianach
28 461 135,54

A

DOCHODY

B

WYDATKI

C

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

F

FINANSOWANIE (P-R)

P

40 000,00

7 420 904,93

40 000,00

0,00

955
957

Przychody budżetu ogółem
z tego:
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Nadwyżki z lat ubiegłych

100 000,00

150 000,00

992

Rozchody ogółem
z tego:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

100 000,00

150 000,00

951
952

R

61 000,00

35 732 040,47

-60 000,00

-7 270 904,93
7 270 904,93

4 130 750,00
810 000,00
2 480 154,93

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/336/2010
Rady Gminy Bolesław
z dnia 26 października 2010 r.
ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

700

Wyszczególnienie

70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- adaptacja budynku po GOK na potrzeby GOPS-u

80110

Oświata i wychowanie
Gimnazja
- budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolesławiu

801

900
90001

Zwiększenia
(w zł i gr)

Zmniejszenia
(w zł i gr)

20 000,00
20 000,00
20 000,00
333 300,00
333 300,00
333 300,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- budowa kanalizacji sanitarnej w Ujkowie Nowym ul. Górna II
etap

172 000,00
172 000,00
172 000,00

RAZEM

192 000,00

333 300,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/336/2010
Rady Gminy Bolesław
z dnia 26 października 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POMOCY ZAGRANICZNEJ
L.p.

Klasyfikacja budżetowa
Nazwa projektu
Okres realizacji/ Jednostka realizująca

1.
1.1

Dział 750, Roz.75023
E-urząd w Gminie Bolesław w ramach
MRPO
Okres realizacji 2010 - 2011
Inwestycja realizowana przez Urząd
Gminy

2.
2.1

4.
4.1

4.2

1 020 178,00

Wysokość
wydatków
w roku
2010
268 400,00

Wysokość
wydatków
w roku
2011
751 778,00

1 020 178,00

268 400,00

751 778,00

154 491,28

154 491,28

154 491,28

154 491,28

1 501 487,00

1 501 487,00

1 501 487,00

1 501 487,00

1 301 766,00

824 666,00

Koszty całkowite
1.212.008 zł
Środki z budżetu
gminy
351.923zł
Środki z EFRR
860.085 zł

1 212 008,00

734 908,00

Koszty całkowite
89.758 zł
Środki z budżetu
gminy
52.972zł
Środki z EFRROW
36.786 zł

89 758,00

89 758,00

Wartość projektu
1.020.178 zł
Środki z budżetu
gminy
255.045zł
Środki z EFRR
765.133 zł

Dział 853, Roz.85395

Aktywizacja społeczna i zawodowa
w Gminie Bolesław w ramach POKL
Rok realizacji 2010
Jednostka realizująca program - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

3.
3.1

Koszty i żródła
finansowania

Wartość projektu
154.491,28 zł
Środki z budżetu
gminy
21.582,43zł
Środki publiczne
krajowe
1.591,26 zł
Środki z EFS
131.317,59 zł

Dział 900, Roz.90001
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujkowie
Nowym etap II ul. Górna w ramach
PROW
Rok realizacji 2010
Inwestycja realizowana przez Urząd
Gminy
Dział 921, Roz.92120
Adaptacja dwóch zabytkowych dworków
dla rozwoju usług kulturalnych na terenie Gminy Bolesław
w ramach MRPO
Rok rozpoczęcia 2008
Rok zakończenia 2010
Inwestycja realizowana przez Urząd
Gminy
Ogrodzenie zabytkowego Dworku
w Bolesławiu (dokończenie od strony ul.
Głównej)
w ramach PROW
Rok realizacji 2010
Inwestycja realizowana przez Urząd
Gminy

Koszty całkowite
1.501.487 zł
Środki z budżetu
gminy
885.531zł
Środki z EFRROW
615.956 zł

Łączne
nakłady
finansowe

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIX/336/2010
Rady Gminy Bolesław
z dnia 26 października 2010 r.

ZMIANA PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Poz.

Dział

Rozdział

I.
1.1
921
92109

I.2

710
71095

852
85278

900
90078

Wyszczególnienie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje dla instytucji kultury
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury,
przeznaczona dla Centrum Kultury
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na
zadania realizowane na podstawie porozumień
(umów)
Działalność usługowa
Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pomoc społeczna
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe dla Gminy Szczucin na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa dla Gminy Szczucin na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Gospodarka komunalna
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Bogatynia na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Bogatynia na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
RAZEM

Zwiększenia
(w zł i gr)

Zmniejszenia
(w zł i gr)

70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
60 000,00

20 000,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00

130 000,00

20 000,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
4455

4457
4456

UCHWAŁA NR XXXVI/283/10
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), art. 211, art.212, art.216,
art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240
z późn. zm.), Rada Gminy w Gnojniku, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 107.930,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy
Gnojnik o kwotę 64.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Gnojnik
o kwotę 121.830,00 zł w tym;
a) wydatki bieżące o kwotę 61.741,00 zł.- zgodnie
z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.
b) wydatki majątkowe o kwotę 60.089,00 zł.- zgodnie
z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Gnojnik
o kwotę 77.900,00 zł.- w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36386 –

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.-zgodnie
z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.
b) wydatki majątkowe o kwotę 72.900,00 zł. zgodnie
z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej
uchwały budżet Gminy Gnojnik wynosi:
1) plan dochodów 20.763.166,20 zł
2) plan wydatków 27.740.604,20 zł
3) deficyt budżetu 6.977.438,00 zł
4) przychody budżetu 7.385.438,00 zł
5) rozchody budżetu 408.000,00 zł
§ 3. Dokonuje się zmian w załącznikiu planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gnojnik

Poz. 4457

w 2010r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załaczniku wydatki na
wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Machał
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/283/10
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 11 października 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2010 ROK w złotych
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Rozdz.
§
1.
2.
3.
700
70005
0750

600
60017
2440

801
80104
0830

80148
0830

921
92195
0750

Treść

Zwiększenia

4.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym: Dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
W tym: Dochody bieżące
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
W tym: Dochody bieżące
Wpływy z usług
PP Gnojnik
PP Uszew
Stołówki szkolne i przedszkolne
W tym: Dochody bieżące
Wpływy z usług
PP Gnojnik
PP Uszew
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
W tym: Dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

OGÓŁEM
dochody bieżące

5.
3 780,00
3 780,00
3 780,00
3 780,00

Zmniejszenia
6.

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

64 000,00
64 000,00
64 000,00
64 000,00
32 000,00
32 000,00

64 000,00

64 000,00
64 000,00
32 000,00
32 000,00
150,00
150,00
150,00
150,00

107 930,00
107 930,00

64 000,00
64 000,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36387 –

Poz. 4457
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/283/10
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 11 października 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2010 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych
Klasyfikacja
DZ. Rozdz.
1.
2.
010
01010

Treść
3.

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
wydatki bieżące
600
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
60017 Drogi wewnętrzne
wydatki bieżące
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
60095 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
wiejskie Lewniowa
750
Administracja publiczna
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
wiejskie Lewniowa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące
801
Oświata i wychowanie
80110 Gimnazja
wydatki bieżące
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wydatki majatkowe
OGÓŁEM w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Zwiększenia
4.

110 089,00
23 283,00
23 283,00
50 000,00
50 000,00
36 806,00
36 806,00

Zmniejszenia
5.
21 425,00
16 425,00
16 425,00

5 000,00
5 000,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
6 311,00
6 311,00
6 311,00
3 780,00
3 780,00
3 780,00
150,00
150,00
150,00
121 830,00
61 741,00
60 089,00

54 975,00
54 975,00
54 975,00
77 900,00
5 000,00
72 900,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36388 –
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Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXXVI/283/10
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 11 października 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY GNOJNIK NA 2010 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych
DZ.
1.
010

Rozdz.
2.

Treść
3.

Rolnictwo i łowiectwo
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań
600
Transport i łączność
60017 Drogi wewnętrzne
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań
750
Administracja publiczna
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań
wiejskie Lewniowa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań
2) dotacje na zadania bieżące
801
Oświata i wychowanie
80110 Gimnazja
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań
OGÓŁEM w tym:

Zwiększenia
4.

Zmniejszenia
5.
5 000,00

01022

5 000,00
5 000,00
5 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
6 311,00
6 311,00
2 000,00
2 000,00
4 311,00
3 780,00
3 780,00
3 780,00
3 780,00
150,00
150,00
150,00
150,00
61 741,00

5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Machał
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XXXVI/283/10
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 11 października 2010 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GNOJNIK NA 2010 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych
DZ.
1.
010

Rozdz.
2.
01010

600
60016
60078
60095

Treść
3.
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
inwestycje
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
inwestycje
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
inwestycje
Pozostała działalność

Zwiększenia
4.

60 089,00
23 283,00
23 283,00
36 806,00
36 806,00

Zmniejszenia
5.
16 425,00
16 425,00
16 425,00
1 500,00

1 500,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

921
92195

– 36389 –
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inwestycje
wiejskie Lewniowa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
wydatki majatkowe w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art..5 ust.1 pkt. 2i3

1 500,00
1 500,00
54 975,00
54 975,00
54 975,00

OGÓŁEM

54 975,00
72 900,00

60 089,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Machał
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/283/10
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 11 października 2010 r.
ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GNOJNIK W ROKU 2010

Dz.

rozdz.

754
75412

NAZWA ZDANIA
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

Rodzaj dotacji z budżetu

4 311,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom

4 311,00

OGÓŁEM

4 311,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Machał
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/283/10
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 11 października 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

Program – jego
Lp.
cele
Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz
z modernizacją
oczyszczalni ścieków
w miejscowościach
Lewniowa, Gnojnik,
Gosprzydowa, Zawada Uszewska
1. i Uszew
Rozbudowa
i modernizacja
oczyszczalni ście2. ków w Gnojniku

3.

4.

Wysokość
wydatków
w 2010r.

Jednostka
realizująca

Okres
realizacji

Nakłady
finansowe

Urząd
Gminy
w Gnojniku

2009-2012

9 068 715

4 166 304

Urząd
Gminy
w Gnojniku

2009-2010

2 391 527

1 932 435

2008-2013

3 635 184

2005-2012

3 200 000

Urząd
Gminy
Budowa chodników w Gnojniku
Urząd
Gminy
Budowa Przedszkola
w Gnojniku
w Gnojniku

Wysokość
wydatków
w 2011r. :

4 902 411

w tym:
dofinansowanie

Wysokość
wydatków
w 2012r.

3 578 578

400 000
818 252 300 000
803 944
3 760 1 500 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36390 –

Urząd
Rozbudowa BudynGminy
ku wielofunkcyjnego
5. w Uszwi
w Gnojniku 2007-2012
Budowa kompleksów rekreacyjnoUrząd
sportowych
Gminy
w Gosprzydowej
6. i Lewniowej
w Gnojniku 2009-2010
Urząd
Modernizacja
Gminy
i budowa infrastruk7. tury drogowej
w Gnojniku 2009-2012
Budowa kącika
Urząd
rekreacyjno - turyGminy
stycznego - Zawada
8. Uszewska
w Gnojniku 2010-2011
Urząd
Budowa sali gimnaGminy
stycznej
9. w Lewniowej
w Gnojniku 2007-2011
Odnowa i rozwój
Urząd
wsi "Kompleksowa
Gminy
odnowa centrum
10. wsi Biesiadek"
w Gnojniku 2010 - 2011
Zakup działek nr
103/27,
103/28,113/21,
113/22 w Gnojniku
z przeznaczeniem
Urząd
pod usługi rekreGminy
acyjno sportowe
11. rozdz.70005
w Gnojniku 2010-2011
OGÓŁEM

Poz. 4458

770 720
800 000

1 163 000

1 143 000

3 395 531

1 608 531 987 000

43 000

800 000

3 000 40 000

2 200 000

3 858 2 180 000

560 025

1 540 000

360 025 200 000

240 000

80 000 160 000
10 119 165
10 269 411

5 118 578 2 774 664,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Machał
4456

4458
4457

UCHWAŁA NR CXIV/1526/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2011 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych, obowiązujący na terenie Miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia
31 grudnia 2011 roku:
1) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla aptek:
a) jednozmianowych - godziny od 900 do 1600;
b) dwuzmianowych - godziny od 800 do 2000.
2) w soboty dla aptek:
a) jednozmianowych - godziny od 800 do 1400, w co
drugą sobotę,
b) dwuzmianowych - godziny od 800 do 1400, w każdą
sobotę.
3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych (Wigilia,
Sylwester, Wielka Sobota) dla aptek jedno – i dwuzmianowych: - godziny od 800 do 1400.
4457

2. Ustala się następujący wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym,
w pełnym zakresie usług farmaceutycznych, obowiązujący na terenie Miasta Krakowa od dnia 1 stycznia
2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku:
1) Apteka pod ''Opatrznością'', ul. Karmelicka 23;
2) Apteka Prywatna, ul. Galla 26;
3) Apteka ''DBAM O ZDROWIE'', ul. Kalwaryjska 94;
4) Apteka ''DBAM O ZDROWIE'', os. Centrum A bl. 4;
5) Apteka ''VENA-VITA'', ul. Wolska 1;
6) Apteka ''MILLENIUM'', ul. Kruszwicka 12J.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36391 –

Poz. 4459

4459
4458

UCHWAŁA NR CXIV/1531/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
w związku z art. 44 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 a, w związku
z art. 45 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Rada Miasta Krakowa, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie uchwala, co następuje:

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu w obrębie rzutu korony,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w obrębie rzutu
korony,
4) umieszczania tablic reklamowych w promieniu 6 m
od pnia,
5) dokonywania zmiany stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

§ 1. Ustanawia się pomnikami przyrody drzewa
o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, rosnące na terenie miasta Krakowa, wykaz których wraz z lokalizacją określa załącznik do uchwały.

§ 4. Nadzór nad pomnikami przyrody powierza się
Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 2. Celem ustanowienia pomników przyrody jest
ochrona drzew o okazałych rozmiarach i szczególnych
walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych.

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

§ 3. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36392 –

Poz. 4459
Załącznik
do uchwały Nr CXIV/1531/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch
4458

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36393 –

Poz. 4460

4460
4459

UCHWAŁA NR CXIV/1532/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las w Witkowicach”.
§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą
„Las w Witkowicach” o powierzchni 15,07 ha, położony
w Krakowie na nieruchomościach oznaczonych jako
działki: nr 197, nr 196, nr 204 obr. 27 oraz działka nr 80,
część działki nr 63, część działki nr 46 obr 29 jednostka
ewidencyjna Krowodrza . Obszar użytku określa załącznik graficzny do uchwały.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu
z drzewostanami grądowymi nad Bibiczanką, stanowiącego siedlisko chronionych, rzadkich lub zagrożonych
gatunków roślin i zwierząt.
§ 3. Na terenie użytku wprowadza się zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu
lub obszaru,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej,

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych,
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt,
niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej
ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, i łowiecką,
9) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Sprawującym nadzór nad użytkiem ekologicznym jest Prezydent Miasta Krakowa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36394 –

Poz. 4460
Załącznik
do uchwały Nr CXIV/1532/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 36395 –

Poz. 4461,4462

4461
4460

UCHWAŁA NR CXIV/1534/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia
cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji
miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do
porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
(z późn. zmianami).
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9 poz. 43, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97
poz. 1050, z późn. zm.) i art. 33a ust. 3c oraz art. 34a
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601,
z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 3 i 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały, dotyczącym cen
biletów i innych opłat za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie, na
obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły
do porozumień międzygminnych w sprawie integracji

zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w punkcie V. skreśla się ppkt 1. i ppkt 2.
§ 2. W załączniku Nr 3 do uchwały, zawierającym
Przepisy Taryfowe dotyczące przewozu osób w ramach
komunikacji miejskiej w Krakowie liniami miejskimi
i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast
i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych
w sprawie integracji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w § 9 skreśla się ust. 3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Józef Pilch
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UCHWAŁA NR XLI/207/10
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 23 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej
na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.212 ust.1 pkt
§ 1.

§ 2.
§ 3.

1,2 i 3 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm. ) uchwala
się, co następuje:

Zwiększa się planowane wydatkiw budżecie gminy
o kwotę
33 020,00
1.
W dziale 600 – Transport i łączność
o kwotę
33 020,00
1.1.
Rozdz. 60016 – Drogi gminne
o kwotę
33 020,00
1.1.1.
wydatki bieżące, z tego:
o kwotę
33 020,00
1.1.1.1.
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę
33 020,00
1.1.1.1.1.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę
33 020,00
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie1 145 000,00 zł., który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz wolnych środków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2010 oraz podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Dulewicz
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UCHWAŁA NR LXII/682/10
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, ze zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwała,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statu-

towej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starym Sączu
mgr Marian Lis

Załącznik
do uchwały Nr LXII/682/10
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 25 października 2010 r.
Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
§ 1. Przyjmuje się procedurę konsultacji w zakresie:
1) Projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi;
2) Projeków rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;
3) Projektów uchwał dotyczące innych przypadków
przewidzianych ustawą.
§ 2.
1) Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej utworzenia oraz
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz,
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie
poddanej konsultacji.
§ 4.
1) Konsultacje dotyczące przedmiotu określonego w § 1
ogłasza Burmistrz Starego Sącza.

2) Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno
określać:
a) przedmiot konsultacji,
b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) zasięg terytorialny konsultacji,
e) komórkę organizacyjną Urzędu lub gminną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3) Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej gminy,
c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym
Sączu,
4) Ogłoszenie o konsultacjach może być także przekazana za pośrednictwem poczty e-mailowej bądź poczty
tradycyjnej.
§ 5.
1) Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem
co najmniej jednej z niżej podanych form:
a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie
ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1;
b) wyrażenia pisemnej opinii w zakresie konsultowanego projektu (e-mail, list);
c) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
d) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
e) w inny dostępny sposób.
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2) Forma bądź formy konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, zostaną określone w ogłoszeniu o konsultacji.
§ 6.
1) W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą
działalności pożytku publicznego Burmistrz przesyła
radzie projekty aktów prawa miejscowego przeznaczone do konsultacji. Termin wyrażenia opinii przez
radę wynosi 7 dni od dnia doręczenia projektu. Nie
przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
2) W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej gminy,
BIP-u oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Starym Sączu lub termin doręczenia poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Nie przedstawienie
opinii, uwag w terminie określonym w ogłoszeniu
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
§ 7.
1) Konsultacje w formie spotkania, o którym mowa w §
5, ust. 1a zwołuje pisemnie Burmistrz Starego Sącza.
2) Spotkaniu przewodniczy Sekretarz Gminy lub osoba
przez niego upoważniona.
3) Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
sporządza się protokół, w którym zapisuje się ustalenia ze spotkania. Załącznikiem do protokołu jest lista
obecności uczestników spotkania.
4) Informację o wynikach konsultacji przeprowadzonej
w formie określonej w § 7 ust. 1 zamieszcza się
w BIP-ie oraz na stronie internetowej gminy.
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§ 8.

1) Konsultacje w pozostałych formach, o których mowa
w § 5 kierowane są do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu lub innej
jednostki organizacyjnej w zależności od przedmiotu
konsutacji.
2) Konsultacje w pozostałych formach, o których mowa
w § 5 kierowane są do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu lub innej
jednostki organizacyjnej w zależności od przedmiotu
konsutacji.
3) Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza
zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy nie później niż
w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.
4) W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji
mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
§ 9. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów,
o których mowa w § 1.
§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony
w niniejszym Regulaminie.
§ 11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
Gminy Stary Sącz i mają charakter opiniodawczy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starym Sączu
mgr Marian Lis
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

zawarte, pomiędzy : Województwem Małopolskim,
zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego
działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą:
31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Gminą Czarny Dunajec, zwaną dalej
„Przejmującym” w imieniu, której działa PAN JÓZEF
BABICZ - Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Pani Stanisławy Pilch NIP 735-12-87-226

z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec wykonania zadania własnego pn.: „
Przebudowa DW nr 957 w zakresie budowy chodników
o długości ok. 167 mb, rowów oraz zatok autobusowych
w m. Stare Bystre”, oraz Uchwałę Rady Gminy
Nr XXXIV/332/2010 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego , Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie
powierzonego zadania.

§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLII/675/10

3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 listopada 2010 roku.

2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.

§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2010
w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
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3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków,
ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 314.640,00 zł. (słownie:
trzysta czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych,
00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci : - opracowania projektu oraz uzyskania stosownych decyzji,
opinii i uzgodnień - o wartości max. 7.320,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
307.320,00 zł
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 157.320,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych, 00/100),
w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5. w terminie do
15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a, na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych, 00/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
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przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2010 roku.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2010r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od
określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na
rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami
art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
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a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód
opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
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§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Marszałek Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

Wójt:
Józef Babicz
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2010 r.

zawarte pomiędzy : Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa
Zarząd
Województwa
Małopolskiego,
z siedzibą:
31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Gminą Miechów, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu której działa PAN KRZYSZTOF ŚWIERCZEK - Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Pani Doroty Maciaszek NIP 659-000-36-97
§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm. (oraz art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) w przypadku
skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminna/powiatową), oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa
Małopolskiego Nr XLII/675/10. z dnia 29 marca 2010roku

w sprawie powierzenia Gminie Miechów wykonania
zadania własnego pn.: „ Przebudowa skrzyżowania DW
nr 783 ( ul. Sienkiewicza) z ul. St. Daneckiej w Miechowie”, oraz Uchwałę Rady Miejskiej Nr XLI/448/2010
z dnia 22.06.2010 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego , Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2010
w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków,
ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 552.425,70 zł. (słownie:
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pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia
pięć złotych, 70/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci opracowania projektu oraz uzyskania stosownych decyzji, opinii i uzgodnień - o wartości max. 39.894,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
512.531,70 zł
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 70 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 386.697,99 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem
złotych, 99/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust.
5 przez Powierzającego dokonywane będzie na konto
Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji
na podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez
Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 30 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a, na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 125.833,71 zł (słownie: sto dwadzieścia
pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote, 71/100) na
podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
3. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 125.833,71 zł (słownie: sto dwadzieścia
pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote, 71/100) na
podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
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2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy , kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2010 r.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2010r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od
określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. . Przejmujący w ramach rozliczenia o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na
rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami
art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
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c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód
opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
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publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:
Marszałek Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

Przejmujący:
Burmistrz:
Krzysztof Świerczek
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2010 r.

zawarte pomiędzy : Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa
Zarząd
Województwa
Małopolskiego,
z siedzibą:
31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Gminą Łapanów, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu której działa PAN JAN KULIG - Wójt
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Barbary
Molendy NIP 868-10-21-302
§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLII/675/10.
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapanów wykonania zadania własnego pn.:„ Przebudowa pobocza na chodnik oraz wydzielenie miejsc
postojowych dla samochodów osobowych przy DW
nr 966 w m. Łapanów na długości ok. 105 mb”, oraz
Uchwałę Rady Gminy Nr 37/256/10 z dnia 29.04.2010 r.
w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopol-

skiego , Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 31 października 2010 roku.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2010
w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków,
ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 65.000,00 zł. (słownie:
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci opracowania projektu oraz uzyskania stosownych decyzji, opinii i uzgodnień - o wartości max. 4.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
61.000,00 zł
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§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa
tysiące pięćset złotych, 00/100), w formie dotacji celowej
dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5. w terminie do
15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a, na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 28.500,00 zł ( słownie: dwadzieścia
osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100) na podstawie
stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
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3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 31 października 2010 roku.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2010r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od
określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi
na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Prze-
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kazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód
opadowych do ziemi lub wód.

§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.

2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.

§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.

§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:
Marszałek Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

Przejmujący:
Wójt
Gminy Łapanów:
Jan Kulig
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

zawarte pomiędzy : Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa
Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą:
31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Gminą Koniusza, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu której działa PAN WIESŁAW RUDEK Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Alicji
Szymacha NIP 682-114-80-37

3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 listopada 2010 roku.

§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLII/675/10
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Koniusza wykonania zadania własnego pn.: „ Budowa chodnika przy DW nr 775 w m. Niegardów
o długości ok. 671 mb”, oraz Uchwałę Rady Gminy
Nr XXXIII/250/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie
przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego ,
Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.

§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 393.586,00 zł. (słownie:
trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 00/100) i składa się z:

2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.

§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2010
w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków,
ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.

a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci opracowania projektu oraz uzyskania stosownych decyzji, opinii i uzgodnień - o wartości max. 13.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
393.573,00 zł
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 196.793,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote,
00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
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4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. . Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie na konto
Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji
na podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez
Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a, na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 183.793,00 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote,
00/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.

Poz. 4467

4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2010 roku.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2010r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od
określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na
rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami
art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód
opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
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lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
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z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:
Marszałek Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

Przejmujący:
Wójt:
Wiesław Rudek
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 14 maja 2010 r.

zawarte pomiędzy : Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa
Zarząd
Województwa
Małopolskiego,
z siedzibą:
31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Gminą Uście Gorlickie, zwaną dalej
„Przejmującym” w imieniu której działa PAN DYMITR
RYDZANICZ - Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Krystyny Langer NIP 738-10-37-669
§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLII/675/10
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Uście Gorlickie wykonania zadania własnego pn.:
„Budowa chodnika przy DW nr 977 w m. Zdynia na
długości ok. 1200 mb”, oraz Uchwałę Rady Gminy
Nr XLI/397/2010 z dnia 9.04.2010 r. w sprawie przejęcia
zadania od Województwa Małopolskiego , Powierzający
powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 czerwca 2011 roku.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w latach 20102011 w ramach środków finansowych zatwierdzonych

na dany rok przez Sejmik Województwa Małopolskiego
oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków
ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 960.000,00 zł. (słownie:
dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)
i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci opracowania projektu oraz uzyskania stosownych, decyzji, opinii i uzgodnień, świadczeń rzeczowych
(materiał, robocizna), kosztów nabycia nieruchomości o wartości max. w wysokości 150.000,00 zł,
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
810.000,00 zł.
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), a w 2011 r. zapewni
środki w wysokości do 230.000,00 zł (słownie: dwieście
trzydzieści tysięcy złotych, 00/100), w formie dotacji
celowej dla Przejmującego. Przekazanie dotacji nastąpi
na podstawie aneksu do niniejszej umowy oparciu
o środki zabezpieczone w budżecie Województwa Małopolskiego na dany rok.
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4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwoty dotacji zostaną określone ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie w poszczególnych latach na konto Przejmującego po określeniu
ostatecznych kwot dotacji na podstawie aneksu,
o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty
otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku
sporządzonego przez Przejmującego.
8. . Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości 150.000,00 zł.( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), oraz zobowiązuje się do ich zabezpieczenia w 2011 roku w wysokości do 180.000,00 zł. (słownie:
sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) na podstawie
stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwoty finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostaną określone ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
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kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 4 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2010 roku do dnia 30 listopada, natomiast w 2011roku
do dnia 30 czerwca.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia do dnia 15 grudnia
każdego roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie
dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na
które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonych przez Powierzającego w każdym roku realizacji zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych
kwot dotacji w terminie do 15 dni od określonego
w ust. 3. terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowych środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez
ZDW
z wnioskiem
o przeniesienie
praw
i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na
rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na
szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód.
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2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Poz. 4469

§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:
Marszałek Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

Przejmujący:
Wójt:
Dymitr Rydzanicz

§ 12. Spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
4467

4469
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

zawarte , pomiędzy : Województwem Małopolskim,
zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego
działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą:
31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Miasto i Gmina Zakliczyn, zwaną dalej
„Przejmującym” w imieniu której działa PAN KAZIMIERZ KORMAN - Burmistrz przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Urszuli Nowak NIP 869-10-13-238

3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 września 2010 roku.

§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLII/675/10
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.:
„Budowa chodnika przy DW nr 975 w m. Paleśnica
o długości ok. 187 mb ”, oraz Uchwałę Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/319/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego,
Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.

§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 94.022,17 zł. (słownie:
dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote,
17/100) i składa się z:

2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.

§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2010
w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków,
ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.

a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci : opracowania projektu uzyskania stosownych decyzji, opinii i uzgodnień - o wartości max. 10.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
84.022,17 zł
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 47.011,09 zł (słownie: czterdzieści sie-
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dem tysięcy jedenaście złotych, 09/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.

kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.

4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.

4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 5 oraz z § 5 ust.3.

5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie na konto
Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji
na podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez
Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a, na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. . Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 37.011,08 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy jedenaście złotych, 08/100) na podstawie
stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego Porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki

§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 września 2010 roku.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2010r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni
od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na
rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami
art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez
ZDW
z wnioskiem
o przeniesienie
praw
i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na
rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na
szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
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po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
4468
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§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:
Marszałek Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

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