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Poz. 4578

4578
4578

UCHWAŁA NR 248/120/2010
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie
nie dochodów budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

Działając w oparciu o art. 222 pkt 4 oraz 257 pkt. 1
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi
zmianami) oraz o uchwałę budżetową Powiatu Chrzanowskiego na rok 2010 nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu
Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

2. zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2010 r., polegające na:1. zmia-

Starosta
Janusz Szczęśniak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 248/120/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 21 października 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU W 2010 r.

Dział

710

TREŚĆ

Działalność usługowa

Kwota
przed
Zwiększenia
zmianami
DOCHODY BIEŻĄCE
95 600
-

Kwota po
zmianach

13 000

82 600

13 000

82 600

Jednostka
organizacyjna

Opracowania geodezyjne
i kartograficzne

95 600

dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

95 600

-

13 000

82 600

Starostwo
Powiatowe
w Chrzanowie

95 600

-

13 000

82 600

X

Razem dochody

-

Zmniejszenia

Starosta
Janusz Szczęśniak
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Poz. 4578
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 248/120/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 21 października 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2010 r.

Dział

Rozdział

700
70005

710
71014

758
75818

851
85195

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Plan
przed
zmianami
399 661

1 094

14 094

Plan
po
zmianach
386 661

Gospodarka mieszkaniowa

290 926

94

94

290 926

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

290 926

94

94

290 926

wydatki bieżące
w tym
1. wydatki bieżące, związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

290 926

94

94

290 926

290 926

94

94

290 926

Działalność usługowa

95 600

-

13 000

82 600

Opracowania geodezyjne
i kartograficzne

95 600

-

13 000

82 600

wydatki bieżące
w tym
1. wydatki bieżące, związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

95 600

-

13 000

82 600

95 600

-

13 000

82 600

Różne rozliczenia

1 235

-

1 000

235

Rezerwy ogólne i celowe

1 235

-

1 000

235

wydatki bieżące
w tym
1. rezerwa ogólna

1 235

-

1 000

235

1 235

-

1 000

235

Ochrona zdrowia

11 900

1 000

-

12 900

Pozostała działalność

11 900

1 000

-

12 900

wydatki bieżące
w tym
1. wydatki bieżące, związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

11 900

1 000

-

12 900

11 900

1 000

-

12 900

TREŚĆ
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801
80146

853
85395
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Poz. 4578,4579

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczyw
Chrzanowie

18 064

4 000

4 000

18 064

Oświata i wychowanie

18 064

4 000

4 000

18 064

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

18 064

4 000

4 000

18 064

wydatki bieżące
w tym
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. wydatki bieżące, związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych

18 064

4 000

4 000

18 064

1 600
16 464

4 000
-

4 000

5 600
12 464

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

238 078

2 605

2 605

238 078

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

238 078

2 605

2 605

238 078

Pozostała działalność

238 078

2 605

2 605

238 078

wydatki bieżące
w tym
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. wydatki bieżące, związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych

238 078

2 605

2 605

238 078

226 133
11 945

2 605

2 605
-

223 528
14 550

655 803

7 699

20 699

642 803

RAZEM

Starosta
Janusz Szczęśniak
4578

4579
4579

UCHWAŁA NR LXVIII/364/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29.12.2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.),
art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1
i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpień 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z póź.
zm.) Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:
§ 1. W planie dochodów budżetu miasta na rok
2010:1. zmniejsza się dochody na łączną kwotę 23.000 zł,
w tym dochody bieżące o kwotę 23.000 zł,
2. zwiększa się dochody na łączną kwotę 46.000 zł,
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 44.000 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. W planie wydatków budżetu miasta na rok
2010, zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 335.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2.1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 275.900 zł
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 275.900 zł.
2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000
zł. w tym na zakupy inwestycyjne o kwotę 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2.2 do niniejszej
uchwały.
3. W planie wydatków budżetu miasta na rok 2010,
zwiększa się wydatki na łączną kwotę 358.900 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 i nr 2.1 do niniejszej uchwały.
4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 254.900 zł
w tym:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 141.400 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587

– 36899 –

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 113.500 zł.
2) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 24.000 zł.
3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł,
w tym na inwestycję o kwotę 80.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2.2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 2.2 „Plan wydatków
majątkowych budżetu Miasta Bukowno na 2010 rok” do
Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 4. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Miasta Bukwono w roku 2010”
stanowiącym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej

Poz. 4579

Miasta Bukowno na 2010 rok wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok zgodnie
z załącznikiem nr 4do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587

– 36900 –

Poz. 4579
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXVIII/364/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 października 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
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Poz. 4579
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXVIII/364/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 października 2010 r.
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Poz. 4579

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587

– 36903 –

Poz. 4579
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr LXVIII/364/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 4579

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587

– 36905 –

Poz. 4579
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr LXVIII/364/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 4579

Dziennik Urzędowy
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Poz. 4579

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587

– 36908 –

Poz. 4579

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587

– 36909 –

Poz. 4579
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXVIII/364/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 października 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587
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Poz. 4579
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXVIII/364/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 października 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587

– 36911 –

Poz. 4580,4581

4580
4580

UCHWAŁA NR LXVIII/367/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 oraz art.40 ust.1
ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
art.4 ust.1,art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) i art.5
ust.1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613
z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala:
§ 1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł od 1m² powierzchni,
2) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodno – retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 0,19 zł od 1 m² powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
18,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,40 zł
od 1m² powierzchni użytkowej,
5) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 3,29 zł od 1m² powierzchni użytkowej.
3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bukowno.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/271/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od 2011 r.

1) mieszkalnych 0,45 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

4580

4581
4581

UCHWAŁA NR LXVIII/368/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 oraz art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art.4 ust.1,
art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
( Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), art.7 ust.3, ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki , budowle i grunty związane z działalnością:
1) służącą obronności, ochronie bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej,
2) oświatowo – wychowawczą, sportową i kulturalną.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części ( szopy, stodoły) wykorzystywane na cele rolnicze.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie
Nr LI/272/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bukowno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od 2011 r.
Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587
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Poz. 4582

4582
4582

UCHWAŁA NR LXVIII/369/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 oraz art.40 ust.1
ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.)
art. 4 ust.1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95), art.10
ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,
z późn. zm.),
Rada Miejska uchwala:
§ 1. Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych określonych w załączniku do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bukowno.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/273/2009 z dnia
25listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od 2011 r.
Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 587

– 36913 –

Poz. 4582
Załącznik
do uchwały Nr LXVIII/369/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26 października 2010 r.
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Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański

4582

4583
4583

UCHWAŁA NR LXXII/742/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. c -d, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i, art. 18 ust.
2 pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 211-212, art. 214215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258,
art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz
art. 121 ust. 4-5, art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Miejska
uchwala, co następuje:

Lp.
1

Dz.
600

Rozdz.
60014

2

801
80140

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Niepołomice na
rok 2010 Nr LIX/599/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. (zwanej
dalej: „uchwałą budżetową”) wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że:1. §1 otrzymuje
brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej
kwocie 115.021.526,79 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 75.631.808,79 zł
2) dochody majątkowe: 39.389.718,00 zł (z czego: dochody
pochodzące
z budżetu
Unii
Europejskiej
32.682.795,00 zł).”
2. Do tabeli nr 1 „Dochody” wprowadza się następujące
zmiany:

DOCHODY
Nazwa – treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
w tym:
dochody majątkowe:

Zwiększenia
26 000,00
26 000,00

( w złotych)
Zmniejszenia

26 000,00

126 000,00
126 000,00

Dziennik Urzędowy
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3
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich §6207
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w tym:
dochody bieżące:
Wpływy z usług §0830
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej §2020
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz
z inwentaryzacją”
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320
„Odbiór od posiadaczy, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Niepołomice”
RAZEM

3. W §2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej
kwocie 119.280.698,79 zł.
Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na
łączna kwotę 79.601.511,79 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 61.215.805,48 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.191.879,02 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 29.023.926,46 zł

Lp.
1

Dz.
600

Rozdz.
60014

60016

2

700
70005

3

710
71004

Poz. 4583
126 000,00

66 100,00
66 100,00

14 700,00
22 000,00

29 400,00

92 100,00

126 000,00

2) wydatki na dotacje na zadania zlecone 8.034.213,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
7.881.493,31 zł
4) wydatki
na
obsługę
długu
publicznego
2.470.000,00 zł.”
4. w §3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości
39.679.187,00 zł z czego wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 21.855.656,07 zł”
5. Do tabeli nr 2 „Wydatki” wprowadza się następujące
zmiany:

WYDATKI
Nazwa – treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
wydatki majątkowe:
Inwestycje
Budowa dróg gminnych §6050
Budowa ciągów pieszych przy drogach gminnych §6050
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki majątkowe:
Zakupy inwestycyjne
Zakup nieruchomości §6060
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększenia
1 526 000,00
26 000,00

( w złotych)
Zmniejszenia
350 000,00

26 000,00
1 500 000,00

350 000,00

1 500 000,00

100 000,00
250 000,00
50 000,00
50 000,00

50 000,00
70 000,00
70 000,00
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4

754
75478

5

757
75702

75704

6

758
75818

7

801
80140

8

851
85121

85178

85195

9

900
90011
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w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki na obsługę długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
w tym:
wydatki bieżące:
poręczenia i gwarancje
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
wydatki majątkowe:
Inwestycje
Budowa Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
§6057
Budowa Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
§6059
OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne
w tym:
wydatki majątkowe:
Inwestycje
Prace modernizacyjne w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy
Niepołomice §6050
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. 4583

70 000,00
38 000,00
38 000,00

38 000,00
70 000,00
70 000,00

70 000,00

70 000,00
70 000,00

70 000,00
525 832,00
525 832,00

525 832,00
461 832,00
461 832,00

104 700,00

249 993,00
107 139,00
66 905,00
50 000,00

50 000,00
10 905,00

10 905,00
6 000,00

6 000,00
91 800,00
91 800,00

1 500 000,00
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10

921
92109

92116
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Poz. 4583

w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
wydatki majątkowe:
Inwestycje
Kolektory słoneczne §6059
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki na dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki na dotacje na zadania bieżące
Muzea
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki na dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
RAZEM

91 800,00
1 500 000,00

1 500 000,00
259 205,00
80 000,00

80 000,00
40 000,00

40 000,00
60 000,00

60 000,00
79 205,00

79 205,00
2 522 837,00

2 556 737,00

6. W uchwale budżetowej zmienia się brzmienie tabeli nr 11 „Wieloletnie Programy Inwestycyjne”:
Tabela nr 11
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp
.

Program

1
1.

2
Poprawa bezpieczeństwa
socjalnego
mieszkańców
Gminy Niepołomice poprzez
adaptację
obiektu socjalnego na potrzeby Domu Spokojnej Starości
w Staniątkach
Infrastruktura
dla rozwoju
przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy
Przemysłowej –
ul. Wimmera
Budowa Małopolskiego
Centrum Dźwięku i Słowa

2.

3.

Jednostka
organizacyjna
realizująca program
3
Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków
w roku 2010

4
20102011

5
3 165 000,00

7
1 040 000,00

Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

20102011

22 000 000,00

Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

20092011

9 100 000,00

Wysokość
wydatków
w roku 2011

Wysokość
wydatków
w roku
2012

Wysokość
wydatków
w roku
2013

Wysokość
wydatków
w roku
2014

8
2 125 000,00

9
-

10
-

11
-

1 500 000,00

20 500 000,00

-

-

-

7 200 000,00

1 900 000,00

-

-

-
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4.

Dostęp do
Internetu szansą
na lepszy start
w przyszłość

5.

Instalacja systemów energii
odnawialnej
w Gminach:
Niepołomice,
Wieliczka,
Skawina oraz
Kłaj na budynkach użyteczności publicznej
oraz domach
prywatnych
Rozwój społeczeństwa informatycznego :eNiepołomice

6.

7.

8.

9.

10
.

11
.

12
.

13
.

14

Program POWER - Strategia
na rzecz racjonalizacji zużycia
energii
Program Baltic
Sea Region

Kompleksowa
modernizacja
ciepła wraz
termomodernizacją budynków
użyteczności
publicznej
w Gminie
Niepołomice
Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce"
Budowa
i rozbudowa
placów zabaw
w sołectwach
Gminy Niepołomice
Budowa budynku Klubu Sportowego "Dąb"
Zabierzów
Bocheński wraz
z infrastru-kturą
Renowacja
zabytkowych
kapliczek na
terenie sołectw
Gminy Niepołomice
Budowa Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia
Zawodo-wego
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Poz. 4583

Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach
Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

20102013

1 776 718,00

1 591 299,00

65 358,00

44 678,00

75 383,00

-

20102013

69 451 881,18

13 808 324,95

28 940 865,13

26 630 281,
60

72 409,50

-

Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach
Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach
Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach
Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

20102011

4 788 757,14

1 197 189,29

3591 567,85

-

-

20102011

360 000,00

151 000,00

209 000,00

-

-

20102012

732 400,00

205 071,00

292 956,00

234 373,00

-

20102011

2 229 931,91

457 334,13

914 655,99

-

-

Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach
Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

20102014

973 538,00

193 628,00

202 927,00

2011

99 698,00

-

99 698,00

-

-

-

Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

2011

744 200,00

-

744 200,00

-

-

-

Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

2011

229 287,00

-

229 287,00

-

-

-

Urząd
Miasta
i Gminy
w Niepoło
micach

2011

600 000,00

269 967,00

330 033,00

-

-

-

175 699,00

231 927,00

-

-

169 357,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
4583
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4584
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UCHWAŁA NR LXXII/745/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
18a, art. 19 pkt 1 lit. f oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 . Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – Rada
Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się na terenie Gminy Niepołomice opłatę
od posiadania psów.
2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów
w wysokości: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero
groszy) rocznie od jednego psa będącego
w posiadaniu osoby fizycznej.
§ 2.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowiązku jej uiszczenia po tym dniu,
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego,
stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.

§ 3.
1. Opłatę od posiadania psów uiszczać można bezpośrednio na rachunek bankowy Nr 19 1160 2202 0000
0000 6079 6279 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy
w Niepołomicach.
2. Pobór opłaty od posiadania psów na terenie sołectw
może odbywać się w drodze inkasa. Inkasentami
opłaty od posiadania psów na terenie poszczególnych sołectw są sołtysi tych sołectw.
3. Opłaty pobrane w danym miesiącu powinny być
przekazane przez inkasentów do Urzędu Miasta
i Gminy w Niepołomicach do piątego dnia miesiąca
następnego.
4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się na 4 %
kwoty zainkasowanej i terminowo wpłaconej organowi podatkowemu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 5. Traci moc uchwała Nr LV/569/09 Rady Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niepołomicach: Marek Ciastoń

4584

4585
4585

UCHWAŁA NR XLI/236/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – Rada Gminy w Rzezawie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na rok
2010, zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
449.221 zł w tym:

a) wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
o kwotę 378.050 zł z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 110.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 268.050 zł,
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę
30.000 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.171 zł
-jak w załączniku Nr 1.1 do uchwały
2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych
o kwotę 1.863.000 zł w tym:

Dziennik Urzędowy
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a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 1.863.000 zł , z czego wydatki inwestyinwest
cyjne na programy finansowane z budżetu Unii
Europejskiej o kwotę 1.377.295 zł – jak
w załączniku Nr 1.2 do uchwały.
§ 2.
1. Zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2010 o kwotę
1.413.779 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych
przychodów
z pożyczek
i kredytów
o kwotę
1.413.779 zł.
2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu
po zmianach wynikających z ust. 1 – jak w załączniku
Nr 2 do uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Rzezawa na rok
2010 Nr XXXIII/191/2010
10 Rady Gminy Rzezawa z dnia
27 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
zmiany
1. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Rzezawa
na rok 2010” – wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2.1 „ Plan wydatków bieżących bub
dżetu Gminy Rzezawa na rok 2010” – wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 do niniejszej
uchwały.
3. W załączniku Nr 2.2 „ Plan wydatków majątkowych
budżetu Gminy Rzezawa na rok 2010” – wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1.2 do niniejninie
szej uchwały.
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4. Załącznik Nr 3 „Rozchody budżetu Gminy Rzezawa na
rok 2010” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Rzezawa w roku 2010” wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 „Limity
y wydatków na wieloletni propr
gram inwestycyjny Gminy Rzezawa” otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 12 „Prognoza sfinansowania długu GmiGm
ny w latach 2009 – 2019” otrzymuje brzmienie jak zaz
łącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
uch
§ 4. Ogółem budżet po zmianach wynosi:
DOCHODY 29.695.424
WYDATKI 32.166.563
PRZYCHODY 3.939.049
ROZCHODY 1.467.910
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Dzienn
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Klęsk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
N XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Klęsk
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Załącznik nr 1.1
do uchwały Nr
N XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Klęsk
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Załącznik nr 1.2
do uchwały Nr
N XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Klęsk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Klęsk
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr
N XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Klęsk
Załącznik nr 4
do uchwały Nr
N XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Klęsk
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLI/236/2010
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 5 listopada 2010 r.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY w latach 2009 – 2019

Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Klęsk
4585

4586
4586

UCHWAŁA NR LIII/390/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13a ust.
1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r., o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów bub
dowlanych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84,
poz. 906 z późn. zm.) Rada Miejska w Ryglicach, uchwauchw
la co następuje:
§ 1. Wyznacza się obszary, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.
§ 2. Obszary, o których mowa w § 1 określają załączniki graficzne od Nr 1 do Nr 8:
1. Załącznik Nr 1 – osuwisko obejmujące część działki
o numerze 693 położone w Ryglicach,

2. Załącznik Nr 2 – osuwisko obejmujące część działki
o numerze 424/1 położone w Woli Lubeckiej,
3. Załącznik Nr 3 – osuwisko obejmujące część działki
o numerze 82 położone w Lubczy,
4.

Załącznik Nr 4 – osuwisko obejmujące działki
o numerach 607/1; 607/2; oraz część działki numer
616/2 położone w Ryglicach,

5. Załącznik Nr 5 – osuwisko obejmujące część działki
o numerze 2372 położone w Zalasowej,
6.

Załącznik Nr 6 – osuwisko obejmujące
o numerze 2464/2 położone w Zalasowej,

działkę

7. Załącznik Nr 7 – osuwisko obejmujące część działki
o numerze 725/2 położone w Ryglicach,
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8. Załącznik Nr 8 – osuwisko obejmujące część działki
o numerze 580 położone w Woli Lubeckiej
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Pikus
4586
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 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 Gródek nad Dunajcem, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu której działa PAN STEFAN WOLAK Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Janiny
Matusik NIP 734-10-24-413
§ 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 Gródek nad Dunajcem wykonania zadania własnego pn.: „Budowa
chodnika przy DW nr 975 w m. Podole Górowa
o długości ok. 610 mb”, oraz Uchwałę Rady Gminy
Nr XLII/318/2010 z dnia 28.04.2010 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 listopada 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 775.799,55 zł. (słownie:

siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 55/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci : opracowania projektu oraz uzyskania stosownych
decyzji, opinii i uzgodnień, świadczenia rzeczowe (
materiał, robocizna)o wartości max. 387.899,78 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
387.899,77 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 387.899,77 zł (słownie: trzysta
osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 77/100), 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 w zakresie określonym
w § 3 lit. a, tj. do kwoty 387.899,77 zł (słownie: trzysta
osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 77/100). na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
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2. Przejmujący poniósł w 2009 r. środki finansowe na
realizację udziału rzeczowego na kwotę 61.120,79 zł
(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia
złotych 79/100) a w 2010 r. posiada zabezpieczone
środki finansowe na realizację wkładu rzeczowego
w wysokości 326.778,98 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem
złotych 98/100) na podstawie stosownej Uchwały
Rady Gminy.
3. Kwota 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.
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.

Poz. 4587

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 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.
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§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Marszałek
Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

§ 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.

Przejmujący:
Wójt: Stefan Wolak
Skarbnik Gminy:
Janina Matusik

Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela

§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 15 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 Jabłonka, zwaną dalej „Przejmującym”
w imieniu której działa PAN ANTONI KARLAK - Wójt
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Sarniak NIP 735 -10-14 - 014
§ 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 Jabłonka wykonania
zadania własnego pn.: „ Wykonanie chodnika
w ciągu DW nr 957 w m. Zubrzyca Górna o długości
ok. 712 mb i Zubrzyca Dolna o długości ok.349 mb ”,
oraz Uchwałę Rady Gminy Nr XLIX/297/2010 z dnia
26 lutego 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 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 900.000,00 zł. (słownie:
dziewięćset tysięcy złotych, 00/100) i składa się z robót
dla zakresu objętego zadaniem.
§ 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 450.000,00 zł (słownie: czterysta
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pięćdziesiąt tysięcy 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 na podstawie
stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 450.000,00 zł ( słownie: czterysta
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 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

Poz. 4588

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
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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.

§ 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.

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.

§ 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

§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.

Przejmujący:
Wójt Gminy Jabłonka:
Antoni Karlak
Skarbnik Gminy:
Danuta Sarniak

Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela

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.
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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 Gródek nad Dunajcem, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa PAN STEFAN WOLAK Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Janiny
Matusik NIP 734-10-24-413
§ 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 Gródek nad Dunaj-

cem wykonania zadania własnego pn.: „ Budowa
chodnika przy DW nr 975 o dł. ok.608 mb oraz zatok
autobusowych w m. Gródek nad Dunajcem”, oraz
Uchwałę Rady Gminy Nr XVII/319/2010 z dnia
28.04.2010 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 listopada 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”.
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§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 937.320,44 zł. (słownie:
dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złote, 44/100) i składa się z:

bezpieczone środki finansowe na realizacje wkładu
rzeczowego w wysokości do 399.790,17 zł (słownie:
trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt złotych 17/100), na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.

a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci : opracowania projektu oraz uzyskania stosownych
decyzji, opinii i uzgodnień, świadczenia rzeczowe (
materiał, robocizna),o wartości max. 468.660,22 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
468.660,22 zł

3. Kwota 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.

§ 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 468.660,22 zł (słownie: czterysta
sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt
złotych, 22/100), 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 wkładu rzeczowego w zakresie
określonym w § 3 lit. a, tj. w kwocie do 468.660,22 zł
(słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych, 22/100) na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący poniósł w 2009 r. środki finansowe na
realizację udziału rzeczowego na kwotę 68.870,05 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 05/100) a w 2010 r. posiada za-

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.
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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.
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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.
§ 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

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

Przejmujący:
Wójt: Stefan Wolak
Skarbnik Gminy:
Janina Matusik

Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela

4589

4590
4590

POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 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 Iwanowice, zwaną dalej „Przejmującym”
w imieniu której działa PAN ZBIGNIEW TOMASZEK Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny
Domajewskiej NIP 682-10-22-313

§ 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 Iwanowice wykonania
zadania własnego pn.: „ Budowa chodnika w ciągu
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DW nr 773 o długości ok. 2198 mb wraz z kanalizacją
deszczową o długości około 1606 mb i przebudową
istniejących zjazdów w m. Poskwitów”, oraz Uchwałę
Rady Gminy NrXLII/320/10 z dnia 22.04.2010 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 listopada 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2011
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 2.367.588,52 zł. (słownie:
dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset
osiemdziesiąt osiem złotych, 52/100) i składa się z:
a) o wartości max. 59.145,60 zł,
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
2.308.442,92 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 394.598,09 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt
osiem złotych, 09/100), a w 2011 r. zapewni środki
w wysokości do 789.196,17 zł, (słownie: siedemset
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt
sześć złotych 17/100) 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.
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.

Poz. 4590

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 do 335.452,49 zł.( słownie; trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote,
49/100), oraz zobowiązuje się do ich zabezpieczenia
w 2011 roku w wysokości do 789.196,17 zł. ( słownie:
siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych,17/100) 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 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.
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§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2010 i 2011roku do dnia 30 listopada każdego roku.

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.

§ 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.
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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.
§ 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:
Wójt:
Zbigniew Tomaszek
Skarbnik Gminy:
Joanna Domajewska

Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela

§ 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
4590
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 14 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
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przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek
a
Gminą Sułoszowa, zwaną dalej „Przejmującym”
w imieniu której działa PAN STANISŁAW GORAJCZYK Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Wojciecha Gęgotka NIP 677-10-37-576
§ 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 Sułoszowa wykonania zadania własnego pn.: „ Przebudowa chodnika
o dł. 144 mb, zatoki, peronu i przystanku autobusowego przy DW nr 773 w miejscowości Sułoszowa I”,
oraz Uchwałę Rady Gminy Nr XXXIV/226/09
z dnia12.11.2009 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 września 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 120.000,00 zł. (słownie: sto
dwadzieścia 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. 10.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
110.000,00 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
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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 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy 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 50.000,00 zł ( słownie: 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 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 orygi-
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nałem 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 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.
4591

Poz. 4591

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 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

Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela

Przejmujący:
Wójt Gminy:
Stanisław Gorajczyk
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 18 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 Tuchów, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu
której działa PAN MARIUSZ RYŚ - Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Marszałek NIP 873 -10-10- 365
§ 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 Tuchów wykonania
zadania własnego pn.: „ Budowa chodników w ciągu
DW nr 977 w m. Dąbrówka Tuchowska i w m. Siedliska o łącznej dł. ok. 600 mb”, oraz Uchwałę Rady
Miejskiej Nr XLV/328/2010 z dnia 22.04.2010 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 listopada 2010 roku.
§ 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 600.000,00 zł. (słownie:
sześćset tysięcy złotych, 00/100) i składa się z robót dla
zakresu objętego zadaniem.

§ 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 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 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 na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100) 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.
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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 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
z prawem zamówień publicznych.
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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.
§ 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:
Marszałek
Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara
Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela

Przejmujący:
Burmistrz:
Mariusz Ryś
Skarbnik Gminy:
Magdalena Marszałek
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 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 Wiśniowa, zwaną dalej „Przejmującym”
w imieniu, której działa PAN JULIAN MURZYN - Wójt
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Szynal NIP 681 - 13 - 81 - 938
§ 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 XLVII/741/10 z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie powierzenia Gminie Wisniowa wykonania
zadania własnego pn.: „Budowa chodników przy DW
nr 964 na długości ok. 949,29 mb oraz zatoki autobusowej prawostronnej odc. 050 km 3+080,6-3+136,6
i zatoki lewostronnej odc. 050 km 3+047,1-3+101,2
wraz z odwodnieniem w m. Poznachowice Dolne
wraz z budową prawostronnej zatoki autobusowej na
odc. 050 od km 1+158 do 1+259 w m. Wisniowa oraz
budowa chodnika w m. Wierzbanowa na długości
ok. 264,58 mb”, oraz Uchwałę Rady Gminy Nr
XXVII/186/10 z dnia 25.01.2010 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 2010 - 2011
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 Wojewódz-

kich w Krakowie z siedzibą w 30–085
ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.

Kraków

§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci kosztów poniesionych na przygotowanie zadania o wartości max 54.290,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
825.710,00 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 240.000,00 zł (słownie: dwieście
czterdzieści tysięcy złotych 00/100), a w 2011 r. zapewni środki w wysokości do 200.000,00 zł (słownie:
dwieście 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.
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.
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§ 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 385.710,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć 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 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 2011
roku 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
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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) w
SIWZ
w warunkach
ogólnych
umowy
z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki
własnościowe
z tym
związane
w szczególności dotyczące zobowiązań finansowych
§ 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 wraz z pozyskanymi
gruntami 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.
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§ 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:

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

Marszałek
Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

§ 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.

Przejmujący:
Wójt Gminy Wiśniowa:
Julian Murzyn
Zastępca Skarbnika:
Danuta Szynal

Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 19 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 Żegocina, zwaną dalej „Przejmującym”
w imieniu której działa PAN JERZY BŁONIARZ - Wójt
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Rozalii Pączek-Rudek NIP 868-10-21-319
§ 1.

§ 2.
1. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2010 roku.
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 200.000,00 zł. (słownie:
dwieście 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. 5.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
195.000,00 zł

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 Żegocina wykonania
zadania własnego pn.: „ Remont chodnika przy DW
nr 965 o długości ok. 450 mb w m. Łąkta Górna”,
oraz Uchwałę Rady Gminy Nr XXXI/196/10 z dnia
29.03.2010 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego , Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego
zadania.

3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych, 00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.

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

4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub

§ 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.
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inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.

ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu 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.

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

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 95.000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć 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 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

§ 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.
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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.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego
4594
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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
Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela

Przejmujący:
Wójt:
Jerzy Błoniarz
Skarbnik Gminy:
Rozalia Pączek-Rudek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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