DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 613

Kraków, dnia 25 listopada 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
4846
4847

–
–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.

39191

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.

39192

UCHWAŁY RAD GMIN:
4848
4849

4850

4851
4852
4853
4854

4855

4856

–
–

–

–
–
–
–

–

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2011 rok

39194

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zmiany
w „Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.”

39195

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i zespołach szkół, zwanymi też
placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Charsznica.

39196

Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2011.

39196

Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej na 2010 rok.

39197

Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
budzetowej

39199

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: uchylenia
uchwały Nr XXXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 października
2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Libiążu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

39203

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Libiąż
i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
w przypadkach których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną de minimis
oraz w sprawie wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

39204

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż.

39205

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613
4857
4858

4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873

4874
4875
4876

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

– 39190 –

Poz. 4846

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010 r. w sprawie: utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

39214

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie : Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy;
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków
socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela) – dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Niepołomice.

39217

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach

39220

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach.

39221

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bistuszowa

39221

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joniny

39229

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowa

39236

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza

39243

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniszowa

39250

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Lubecka

39257

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalasowa

39264

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian
w Statucie Gminy Ryglice

39271

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok.

39271

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r

39272

Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zmian budżetu
i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku

39272

Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

39279

Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia zasad
poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

39280

Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru

39280

Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

39281

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010 r. zmiany Uchwały Rady
Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Wielka Wieś

39283

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613
4877

–

– 39191 –

Poz. 4846

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLV/322/2010 w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół

39284

POROZUMIENIE:
4878

–

Aneks Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku
(Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów
oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych
w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.

39286

4846
4846

UCHWAŁA NR 1570/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 2 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
z dnia 29 grudnia 2009r.(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 141,
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
poz. 867 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział
), Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2010:
Dział
700

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
59 896

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W tym:

a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat (§2110)

Zmniejszenia
w złotych

59 896
59 896

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:
Dział

Rozdział

700
70005

WYSZCZEGÓLNIENIE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Zwiększenia
w złotych
59 896
59 896

Zmniejszenia
w złotych

59 896
59 896
59 896

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta:
Józef Tomal

4846

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39192 –

Poz. 4847

4847
4847

UCHWAŁA NR 1574/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
powiatowe i wojewódzkie, w dziale 754 – BEZPIECZEŃNa podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 oraz art. 60
STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,
ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży
O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
Pożarnej, w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdział
poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258
75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w dziale 801 – OŚWIAust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach
TA I WYCHOWANIE, rozdział 80120 - Licea ogólnokształpublicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami),
cące, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, rozdział 80140 Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego
ośrodki dokształcania zawodowego, rozdział 80148 - Stoz dnia 29 grudnia 2009r.(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 141,
łówki szkolne i przedszkolne, w dziale 851 – OCHRONA
poz. 867 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
ZDROWIA, rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne,
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dorozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej, rozdział
chodów i wydatków budżetowych na rok 2010 w dziale
85195 - Pozostała działalność, w dziale 852 – POMOC
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdział 75020- StaSPOŁECZNA, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej,
rostwa powiatowe, w dziale 751 - Urzędy naczelnych
rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, rozdział 85218 - Poorganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85220 - Jedoraz sądownictwa, rozdział 75109- Wybory do rad gmin,
nostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chrorad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
nione i ośrodki interwencji kryzysowej:
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2010:
WYSZCZEGÓLNIENIE
Dział
754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W tym:

b) dochody majątkowe, w tym:

852

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§6610)
POMOC SPOŁECZNA
W tym:

a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celoweotrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu (§2130)

Zwiększenia
w złotych
4 820

Zmniejszenia
w złotych

4 820
4 820

49 497
49 497
49 497

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:
Dział

Rozdział

750
75020

WYSZCZEGÓLNIENIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

751
75109

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększenia
w złotych
11 554
11 554

Zmniejszenia
w złotych

11 554
11 554
11 554
2 359

2 359

2 359

2 359

2 359
2 359

2 359
517
517

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

754
75411

– 39193 –

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:

II. wydatki majątkowe, w tym:
758
75818

801
80120

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
Rezerwy ogólne
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:

Poz. 4847
2 359
1 842
4 820
4 820
4 820
4 820
26 554
26 554

7 527

I. wydatki bieżące, w tym:

80130

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Szkoły zawodowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

80140

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
W tym:

3 100
3 100
3 100
4 427
4 427
4 427
4 427
4 427

I. wydatki bieżące, w tym:

80148

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Stołówki szkolne i przedszkolne
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

851
85141

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OCHRONA ZDROWIA
Ratownictwo medyczne
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 427
4 427
4 427
3 100
3 100
3 100
3 100
13 215
3 545

85149

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

13 215
13 215

3 545
3 545
3 545

II. wydatki majątkowe, w tym:
(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Programy polityki zdrowotnej
W tym:

11 554
15 000
7 527
3 100

13 215
13 215
6 000
6 000
6 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

85195

– 39194 –

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
W tym:

II. wydatki majątkowe, w tym:
852
85202

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

II. wydatki majątkowe, w tym:
85204

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rodziny zastępcze
W tym:

85218

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe centra pomocy rodzinie
W tym:

Poz. 4847,4848
6 000
3 670
3 670
3 670
150 260
139 197
124 197
120 697
74 373
46 324
3 500
15 000
15 000
84 200

I. wydatki bieżące, w tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

85220

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

85 763

10 737
10 737
10 737

84 200
84 200
1 237
1 237

9 500
1 237

326

326
326

1 237
326

326

326
326

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta:
Józef Tomal

4847

4848
4848

UCHWAŁA NR L/352/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2011 rok
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 roku ogłoszoną ko-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39195 –

munikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960),
która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy z kwoty 37,64 zł do kwoty 34,10 zł za
1 kwintal.

Poz. 4848,4849,4850

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do ustalenia podatku
rolnego na rok 2011.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

4848

4849
4849

UCHWAŁA NR XLI - 234 -2010
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie zmiany w „Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.”
świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także
Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6a, w związku
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –
oraz
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego
Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
w
szkole
podstawowej,
gimnazjum,
przedszkolu,
zespoz późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42
le
szkół,
dla
których
organem
prowadzącym
jest
Gmina
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Charsznica”, stanowiącym załącznik do Uchwały
(t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)- RADA
Nr XXV/154/2009 Rady Gminy Charsznica z dnia
GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:
28 kwietnia 2009r. /, ze zm: Uchwała Nr XXXI/184/2009
§ 1. W „Regulaminie określającym wysokość staRady Gminy Charsznica z dnia 10 grudnia 2009 r.
wek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczyciei Uchwała Nr XXXV/206/2010 Rady Gminy Charsznica
lom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjz dnia 31 marca 2010 r. – wprowadza się następujące
nego i za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczazmiany: W § 5 ust. 7 w tabeli treść wiersza dot. wicedyreknia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwytora szkoły, zespołu szkół, otrzymuje nowe brzmienie:
miarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych
Stanowisko/funkcja

Wicedyrektor

Liczba
oddziałów
od
do
X
X

Kwota dodatku funkcyjnego zł
uczniów
od do
X
X

50% wysokości dodatku funkcyjnego określonego dla dyrektora

§ 2. Zmianę w Regulaminie uzgodniono z Przedstawicielami władz statutowych związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli w szkołach na terenie Gminy
Charsznica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica
4849

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia , z mocą
od dnia 1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Charsznicy:
Andrzej Pietrzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39196 –

Poz. 4850,4851

4850
4850

UCHWAŁA NR XLI- 235 - 2010
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych w szkołach podstawowych,
gimnazjum, przedszkolach i zespołach szkół, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Charsznica.
dzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, w związku
zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
nych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkoNauczyciela – (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
lach i zespołach szkół zwanych placówkami oświatozm.); art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy
wymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Charsznica wprowadza się następujące zmiany:
(t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. - RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

1. w §1 treść uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. W Uchwale Nr XXV /155/2009 Rady Gminy
Charsznica z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w szkole lub przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art.
42 ust. 3 Karty Nauczyciela i określa się go wg poniższej
tabeli:

l.p

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:
1) do 2 oddziałów
2) 3 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły, zespołu szkół:
1) do 5 oddziałów
2) od 6 do 9 oddziałów
3) od 10 do 14 oddziałów
4) 15 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół liczącego minimum 11
oddziałów.

2.

3.

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

2. Wymiar zajęć ustalony dla dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół odnosi się
również do nauczyciela, któremu powierzono funkcję
dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczyciela
powołanego do pełnienia tej funkcji z tym, że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca,
w którym nauczyciel zaprzestaje pełnić funkcję.

14
10
10
8
5
4
9"

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/155/2009 Rady
Gminy Charsznica z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą od 1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Charsznicy:
Andrzej Pietrzyk

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica.
4850

4851
4851

UCHWAŁA NR VIII/322/2010
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2011.
rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm. / - RaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40
da Gminy Dębno uchwala, co następuje :
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku ustaloną w kwocie 37,64 zł.
za 1 kwintal w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39197 –

Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” /M.P. z 2010r.
Nr 76, poz. 960/ do kwoty 34,10 zł. za 1 kwintal.
2. Obniżona do kwoty 34,10 zł. średnia cena skupu
żyta stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na
2011 rok na terenie Gminy Dębno.

Poz. 4851,4852

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
4851

4852
4852

UCHWAŁA NR VIII/328/2010
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2010 rok
nr I/260/2010 zwanej dalej „Uchwałą” dokonuje się zmian:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240
ze zm. / Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
L.p.
1

Dział
758

2

Rozdział

801

1) w planie dochodów budżetu Gminy Dębno – zał. nr 1
do Uchwały
zwiększenie dochodów budżetu

Nazwa - treść
Różne rozliczenia
W tym: dochody bieżące
- pozostałe odsetki § 0920
Oświata i wychowanie
W tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów § 0970
Ogółem zwiększenie dochodów budżetowych
W tym:
- dochody bieżące

Kwota
39.000,00
39.000,00
39.000,00
9.176,00
9.176,00
9.176,00
48.176,00
48.176,00

2) w planie wydatków budżetu Gminy Dębno – zał. nr 2 do Uchwały
zwiększenia wydatków budżetu
L.p.
1

Dział
600

Rozdział
60016

60095

2

700
70005

3

754
75412

4

801
80101

80110

5

852

Nazwa - treść
Transport i łączność
Drogi gminne
W tym:
-wydatki bieżące
Pozostała działalność
W tym:
- wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
- wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
- wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
- wydatki bieżące
Gimnazja
W tym:
- wydatki bieżące
Opieka społeczna

Kwota
21.000,00
14.000,00
14.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.176,00
12.090,00
12.090,00
2.086,00
2.086,00
5.300,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613
85201

– 39198 –

Placówki opiekuńczo - wychowawcze
W tym:
- wydatki bieżące
Ogółem zwiększenie wydatków budżetu
W tym:
- wydatki bieżące

Poz. 4852
5.300,00
5.300,00
48.176,00
48.176,00

3) w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Dębno na 2010 rok – załącznik nr 2.1 do Uchwały
zwiększenia wydatków bieżących
L.p.
1.

Dział
600

Rozdział
60016

Nazwa - treść
Transport i łączność
Drogi gminne

W tym:
1.-wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.2–wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
60095
Pozostała działalność
W tym:
1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. 700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1.- wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
4 801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
W tym:
1.- wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
80110
Gimnazja
W tym:
1.- wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
5 852
Opieka społeczna
85201
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
W tym:
1. – wydatki bieżące
W tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ogółem zwiększenie wydatków bieżących budżetu

Kwota
21.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.176,00
12.090,00
12.090,00
12.090,00
2.086,00
2.086,00
2.086,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
48.176,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

4852

4853
4853

UCHWAŁA NR LII/52/2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budzetowej
budżetu Gminy Kozłów na 2010
117.235,00 zł do kwoty 2.554.864,78 zł

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art 211 i art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn zm.) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na
2010 rok o kwotę 54.455,00 zł
-

w tym dochody bieżące o kwotę 54.455,00 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2010 rok
o kwotę 18.228,32 zł
-

w tym dochody bieżące o kwotę 18.228,32 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok
o kwotę 148.288,00 zł
-

w tym wydatki bieżące o kwotę 108.900,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
w tym wydatki majątkowe o kwotę 39.388,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010
rok o kwotę 229.296,32 zł
-

w tym wydatki bieżące o kwotę 24.093,32 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
w tym wydatki majątkowe o kwotę 205.203,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

rok

o kwotę

2. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy na
2010 rok o kwotę 117.235,00 zł do kwoty 3.570.902,78 zł,
w tym:
-

z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 117.235,00 zł
do kwoty 3.497.078,78 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku jako
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich
programów w kwotach dla poszczególnych lat realizacji
programu, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa

§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 i § 2
zmniejsza się planowany w uchwale budżetowej deficyt

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/52/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 października 2010 r.

Dział

010

700

756

Zmiany w planie dochodów
Treść - nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące:

Kwota zmian
zwiększenia Zmniejszenia
(+)
(-)
5,00
5,00
5,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00

15.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

758

801

852

– 39200 –

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)
Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§ 0927)
Pomoc społeczna
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 (§ 2023)
RAZEM
Razem dochody bieżące

Poz. 4853
10.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50,00
50,00
50,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00

3.228,32
3.228,32
3.228,32

54.455,00
54.455,00

18.228,32
18.228,32

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LII/52/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 października 2010 r.
Zmiany w planie wydatków
Dział

Rozdział

Treść - nazwa
zwiększenia
(+)

010
01010

01041

700
70005

750
75023

754
75412

757
75702

801
80101

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
(b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
(b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(a) wydatki bieżące
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
(a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
(a) wydatki bieżące
w tym: (6) wydatki na obsługę długu
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
(a) wydatki bieżące
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
54.388,00
44.388,00
40.000,00
40.000,00

Kwota zmian
zmniejszenia
(-)
194.703,00
185.728,00
185.728,00
185.728,00
8.975,00
8.975,00
8.975,00

Dziennik Urzędowy
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80110

851
85153

85154

852
85202

85295

900
90015

926
92601

– 39201 –

w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Gimnazja
(a) wydatki bieżące
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomani
(a) wydatki bieżące
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
(a) wydatki bieżące
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
(a) wydatki bieżące
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
(a) wydatki bieżące
w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
(a) wydatki bieżące
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
(b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
RAZEM
Razem wydatki bieżące
Razem wydatki majątkowe

Poz. 4853
40.000,00
4.388,00
4.388,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00

3.228,32

3.228,32
3.228,32
3.228,32

15.865,00
15.865,00
15.865,00
15.865,00
15.865,00

148.288,00
108.900,00
39.388,00

10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
229.296,32
24.093,32
205.203,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
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Poz. 4853
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/52/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 października 2010 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
4.1.

4.2.

Przychody i rozchody budżetu
Treść
Planowane dochody
Planowane wydatki
Wynik
Finansowanie (4.1.-4.2.)
Przychody ogółem
z tego kredyty i pożyczki
w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
spłaty pożyczek udzielonych
inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem
z tego kredyty i pożyczki
w tym spłaty pożyczk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Kwota
11.809.297,22
14.364.162,00
- 2.554.864,78
2.554.864,78
3.570.902,78
3.497.078,78
346.993,00
1.500,00
72.324,00
1.016.038,00
1.016.038,00
40.775,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LII/52/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 października 2010 r.

Dział

600

754

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku
Rozdział Nazwa - treść
Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek
dla jednostek
sektora
spoza
finansów
sektora
publicznych
finansów
publicznych
Transport i łączność
392.900,00
60014
Drogi publiczne powia352.900,00
towe
dotacja celowa na pomoc fi352.900,00
nansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji zadań inwestycyjnych
60016
Drogi publiczne gminne
40.000,00
dotacja celowa na pomoc fi40.000,00
nansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji zadań inwestycyjnych
Bezpieczeństwo pu500,00
2.034,00
bliczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże po500,00
2.034,00
żarne
dotacja celowa na pomoc fi2.034,00
nansową dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych
w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych
dotacja celowa na pomoc fi500,00
nansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji zadań bieżących

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613
851
85154

– 39203 –

Poz. 4853,4854

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.600,00
3.600,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji zadań bieżących

921
92109

3.600,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

328.000,00
174.000,00
dotacja podmiotowa

92116

174.000,00
154.000,00
154.000,00

Biblioteki
dotacja podmiotowa

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LII/52/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 października 2010 r.
Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny
Program - jego cel i zadania

Budowa Szkoły Podstawowej
w Kozłowie, szansą na wyrównanie
różnic w dostępie do edukacji dzieci
z terenów wiejskich II etap
Gospodarka wodno-ściekowa
z budową wodociągów we wsiach
Rogów, Przybysławice, Marcinowice,
Karczowice oraz odcinków Bryzdzyń,
Kępie, Wierzbica i Kozłów oraz budowa
przydomowej oczyszczlni ścieków dla
SzP w Przybysławicach oraz zakup
wozu asenizacyjnego

-

Jednostka orgaOkres
Łączne
nizacyjna realizu- Realizacji
nakłady
jąca program programu finansowe
(w zł)

Urząd Gminy
Kozłów

20102011

Urząd Gminy
Kozłów

20102012

Wysokość
Wysokość
Wysokość
wydatków
wydatków
wydatków
w 2010 roku
w 2011 roku
w 2012 roku
Środki Środki
Środki
Środki
Środki
Środki
spoza własne
spoza
własne
spoza
własne
budżetu budżet budżetu budżet budżetu budżet
Gminy
Gminy
Gminy
Gminy
Gminy Gminy
4.307.594 655.272 285.219 2.268.885 1.098.218

4.302.910

30.687 1.492.926 2.055.879 1.755.881 2.216.344
(1)
(1)

(1) nie ujmuje się w łącznych nakładach finansowych - refundacja
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa

4853

4854
4854

UCHWAŁA NR XLII/270/2010
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
Libiąża.
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska
uchwala
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/134/2008 Rady
Miejskiej w Libiążu z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Libiążu do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu
Bogusław Gucik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39204 –

Poz. 4855

4855
4855

UCHWAŁA NR XLII/272/2010
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Libiąż i jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną de minimis
oraz w sprawie wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala:
§ 1. 1. Należność pieniężna o charakterze cywilnoprawnym:
1) może zostać umorzona w całości, jeżeli:
a) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6 000 zł;
b) nie można ustalić pobytu lub siedziby dłużnika;
c) kwota należności głównej, odsetek i innych należności ubocznych nie przekracza wysokości opłaty
pobieranej przez PPUP Poczta Polska za przesyłkę
poleconą;
d) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
e) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
f) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
g) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny
lub też ściągnięcie należności od osoby fizycznej zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny;
2) może zostać umorzona w części lub mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności
albo rozłożone na raty płatności całości lub części należności - w przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności
możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym intetresem Gminy Libiąż.
2. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
opóźnienie za okres od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała
do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz
z odsetkami liczonymi od dnia złożenia wniosku
o zastosowanie ulgi i innymi należnościami ubocznymi.
4. Ulgi w spłacie należności pieniężnych w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1) lit.g oraz w ust.1

pkt 2) mogą nastąpić na wniosek dłużnika, a w pozostałych przypadkach również z urzędu.
5. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należność może zostać umorzona tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 2. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych w całości
lub części uprawniony jest Burmistrz Libiąża - bez ograniczenia kwoty oraz Dyrektorzy: Libiąskiego Centrum
Kultury, Miejskiego Zespołu Administracyjnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej
i Kierownik Świetlicy Środowiskowej - do kwoty 5 000 zł
, w stosunku do jednego dłużnika w ciągu roku.
§ 3. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje
w formie pisemnej umowy z dłużnikiem.
2. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1,
pkt 1) lit.a-f umorzenie należności następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli, które pozostawia się
w aktach sprawy bez doręczenia.
§ 4. 1. Osoby wskazane w § 2 przedstawiają Burmistrzowi Libiąża sprawozdania dotyczące zakresu udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, wg stanu na dzień 31 grudnia każdego
roku kalendarzowego, w terminie do 31 marca następnego
roku - wg wzoru, który określa załącznik do uchwały.
2. Burmistrz Libiąża przedstawia Radzie Miejskiej
sprawozdanie dotyczące zakresu udzielonych ulg w spłacie
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wg
stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,
w terminie do 30 czerwca następnego roku.
§ 5. 1. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust.1
pkt 1) lit.c i g oraz w pkt 2), gdy ulga udzielana na podstawie niniejszej uchwały dotyczy dłużnika - przedsiębiorcy, a należność jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, ulga ta może mieć wyłącznie charakter pomocy de minimis, której udzielanie następuje
zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz.UE L 379.5 z 28 grudnia 2006 r.).
2. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
zobowiązane są do przedłożenia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
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2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de
minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis , zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.,
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis stanowi załącznik
do w/w rozporządzenia..

Poz. 4855,4856

jednostek organizacyjnych gminy w tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności, a także organów do tego
uprawnionych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Libiąża.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu
Bogusław Gucik

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLVII/260/2006 Rady
Miejskiej w Libiążu z dnia 7 lipca 2006 r., w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności

Załącznik
do uchwały Nr XLII/272/2010
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 5 października 2010 r.

L.p.

1.
2.
3.

Sprawozdanie dotyczące zakresu udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym
Kwota
Wyszczególnienie
Nazwa dłużnika
Kwota
Termin
Źródło
należności
umorzenia,
odroczenia,
zobowiązania
odroczenia,
rozłożenia
rozłożenia na raty
na raty
Umorzenie
Odroczenie
Rozłożenie na raty
Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu
Bogusław Gucik

4855

4856
4856

UCHWAŁA NR XLII/275/2010
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

jęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Libiąż.

Rada Miejska w Libiążu uchwala

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Libiąża.

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Libiąż, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/261/2006 Rady
Miejskiej w Libiążu z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie przy-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu
Bogusław Gucik
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Załącznik
do Uchwały Nr XLII/275/2010
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UCHWAŁA NR LXVIII/699/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie: utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
wych Nr 2 w Niepołomicach Ośrodek Dokształcania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
i Doskonalenia Zawodowego” z siedzibą w Niepołomi8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
cach przy ul. Spółdzielczej 7.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 5 ust.5b, art. 58 ust. 1, art. 58 ust. 6 i art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia
ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum
kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226) Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 października 2010 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie: „Zespół Szkół Zawodo-

§ 2. Organizację Ośrodka określa statut stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań oświatowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/699/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 2 września 2010r.

Statut
Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Rozdział I
Postanowienia ogólne

oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W szczególności celem Ośrodka jest:

§ 1. Siedziba Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego (zwanego dalej: „Ośrodkiem”) mieści się
w Niepołomicach, przy ul. Spółdzielczej 7.

1) podnoszenie poziomu wykształcenia poprzez edukację
ustawiczną z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy,
2) kształcenie uwzględniające wymogi europejskiego
rynku pracy,
3) wzmocnienie znaczenia edukacji młodocianych pracowników i osób dorosłych w trakcie wykonywania
pracy zawodowej.

§ 2. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
§ 3. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach – Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
§ 4. Na pieczęci Ośrodka może być używany skrót
nazwy: ZSZ Nr 2 w Niepołomicach Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
§ 5. Kierownikiem Ośrodka jest dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
§ 6. Organem prowadzącym Ośrodek jest Gmina
Niepołomice.
§ 7. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje
Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 8. Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe
w związku z działalnością statutową, z wpłat, szkół
i pracodawców kierujących młodocianych do Ośrodka.
Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego
§ 9. 1. Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające
z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

2. Do zadań Ośrodka należy:
1) dokształcanie młodocianych zatrudnionych w celu
nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych –
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania,
2) dokształcanie młodocianych pracowników w celu
nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
– w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
3) doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie
wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy,
4) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
3. Zadania Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:
1) organizowanie form doskonalenia, turnusów, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń,
2) udzielanie konsultacji.
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4. Przy realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z pracodawcami, szkołami wyższymi, organizacjami
społecznymi, organizacjami związkowymi, jednostkami
systemu oświaty a także z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
Rozdział III
Organy Ośrodka
§ 10. Organami Ośrodka są:
1) Kierownik Ośrodka,
2) Rada Pedagogiczna Ośrodka.
§ 11. Kierownik Ośrodka działa w imieniu dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach
w celu realizacji zadań określonych w Statucie,
a w szczególności bezpośrednio odpowiada za bieżącą
organizacje oraz realizacje zadań dydaktycznych
w ramach form kursowych i sprawuje nadzór wobec
nauczycieli w nich zatrudnionych.
§ 12. Organy Ośrodka współdziałają z właściwymi
organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych
i podmiotów gospodarczych, na rzecz których Ośrodek
wykonuje zadania.
§ 13. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje zadania
i obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą
o systemie oświaty, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą Ośrodka,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością
nauczycieli,
3) opracowuje arkusz organizacyjny Ośrodka,
4) dba o powierzone mienie
5) rozstrzyga sprawy sporne,
6) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów
nagród i kar stosowanych wobec młodocianych słuchaczy
7) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
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Rozdział IV
Organizacja Ośrodka

§ 16. Dokształcanie młodocianych w Ośrodku odbywa sie w formie turnusów.
§ 17. Turnusy organizuje sie dla młodocianych dokształcających się w zakresie tego samego zawodu lub
w szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane dla zawodów pokrewnych.
§ 18. Dokształcanie młodocianych w formie turnusu
realizuje sie w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania, na które został skierowany młodociany,
z uwzględnieniem programu nauczania dla danego
zawodu lub programu będącego podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego
lub czeladnika
§ 19. Po zakończeniu turnusu młodociany otrzymuje zaświadczenie.
§ 20. Szczegółową organizację zajęć w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez kierownika Ośrodka, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia
30 kwietnia każdego roku.
§ 21. Młodocianego do Ośrodka kieruje szkoła lub
pracodawca, podając:
1) imię i nazwisko młodocianego oraz datę i miejsce jego
urodzenia,
2) nazwę szkoły lub pracodawcy kierującego młodocianego
3) nazwę i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego oraz zakres dokształcania.
§ 21.
§ 22. Skierowania doręcza sie do Ośrodka w terminie określonym corocznie przez kierownika Ośrodka.

§ 14. 1. Rada Pedagogiczna Ośrodka wchodzi
w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach, zachowując swoją rozdzielność w zakresie:

§ 23. Na podstawie arkusza organizacji kierownik
Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, który przedkłada do 15 kwietnia każdego roku dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.

1) przeprowadzania klasyfikacji młodocianych,
2) przyznawania nagród i udzielania kar,
3) tworzenia i zatwierdzania regulaminów o charakterze
wewnętrznym dla Ośrodka.

Rozdział V
Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych
pracowników Ośrodka

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Ośrodka
należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji młodocianych na zakończenie każdego turnusu,
3) podejmowanie
uchwał
w sprawie
innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,
5) podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach do
skreślenia młodocianego pracownika z listy młodocianych dokształcających sie w Ośrodku.
§ 15. Sprawy sporne miedzy organami Ośrodka
rozstrzyga dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w
Niepołomicach.

§ 24. Nauczycielami w Ośrodku mogą być nauczyciele zatrudnieni w przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
§ 25. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli
określają odrębne przepisy.
§ 26. Zatrudniani nauczyciele muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzonych
zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 27. Stan zatrudnienia w Ośrodku określa arkusz
organizacji Ośrodka.
§ 28. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
młodocianych w trakcie zajęć,
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
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3) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt,
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich młodocianych,
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
§ 29.
1) zapoznania młodocianych słuchaczy z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach realizowanych w trakcie turnusu,
2) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującymi programami nauczania,
3) bieżącego wypełniania dziennika,
4) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania
wiedzy i umiejętności młodocianych zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania
i promowania,
5) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i realizowania jej uchwał.
Rozdział VI
Młodociani słuchacze Ośrodka, ich prawa i obowiązki,
nagrody i kary
§ 30. Młodociany słuchacz ma prawo do:
1) uzyskania informacji na początku turnusu na temat
programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
2) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści
nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
3) przedstawiania opiekunowi semestru, Dyrektorowi
i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
4) jawnego wyrażania opinii dotyczących Ośrodka (nie
może to jednak uwłaczać godności osobistej pracowników Ośrodka ani młodocianych dokształcających sie
w Ośrodku),
5) oceny z poszczególnych przedmiotów dokonywanej
wyłącznie za wiadomości i umiejętności w sposób
jawny zachowanie w Ośrodku i poza nim ocenia sie
odrębnie,
6) korzystania z urządzeń i pomieszczeń Ośrodka zgodnie
z ich przeznaczeniem.
§ 31. Młodociany Słuchacz ma obowiązek:
1) godnego, kulturalnego zachowania sie w Ośrodku
i poza nim,
2) systematycznego przygotowywania się i uczestniczenia w zajęciach,
3) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach, kierownika
Ośrodka, Rady Pedagogicznej,
4) przestrzegania
zasad
współżycia
społecznego,
a w szczególności:
a) okazywania szacunku innym osobom,
b) przeciwstawiania sie przejawom brutalności i wulgarności,
c) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
d) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
5) troszczenia sie o mienie Ośrodka i jego estetyczny
wygląd, utrzymywania porządku na korytarzach
i w pomieszczeniach, nie niszczenia ścian, elewacji
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budynku i sprzętu. Za zniszczone mienie słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną,
6) punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia,
7) przestrzegania zakazu korzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć [aparaty powinny być wyłączone i schowane. Poza zajęciami (przerwy, czas przed
i po zajęciach) telefon może być używany. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe
jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Zagubienie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić kierownikowi Ośrodka. Naruszenie
przez słuchacza zasad używania telefonów komórkowych na terenie Ośrodka powoduje zabranie telefonu
do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny
opiekun młodocianego],
8) przestrzegania postanowień statutu i regulaminów
Ośrodka.
§ 32. Młodociany słuchacz wyróżniający się wynikami w nauce i zachowaniem w trakcie turnusu może
być nagrodzony:
1) pochwałą kierownika Ośrodka wobec wszystkich
uczestników turnusu,
2) dyplomem uznania,
3) nagrodą rzeczową,
4) listem gratulacyjnym skierowany do szkoły lub prawnych opiekunów młodocianego.
§ 33. Wobec młodocianych słuchaczy naruszających postanowienia statutu i regulaminów Ośrodka
stosuje się następujące kary:
1) upomnienie ustne młodocianego słuchacza udzielane
przez nauczyciela lub kierownika Ośrodka,
2) pisemne upomnienie młodocianego słuchacza z wpisem do dziennika zajęć,
3) pisemne upomnienie młodocianego słuchacza z jednoczesnym powiadomieniem szkoły lub pracodawcy,
który skierował młodocianego do Ośrodka.
§ 34. Za szczególnie ciężkie naruszenie statutu
i regulaminów Ośrodka uznaje sie:
1) naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby,
2) kradzież,
3) przebywanie na terenie Ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
4) niszczenie mienia Ośrodka.
§ 35. W przypadku szczególnie ciężkiego naruszenia
statutu i regulaminów Ośrodka Rada Pedagogiczna
może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach do skreślenia
młodocianego z listy słuchaczy.
§ 36. Skreślenia z listy dokonuje Dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
§ 37. Młodociany ma prawo odwołać się od nałożonej kary do:
1) dyrektora Zespołu szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach w przypadku kar wymienionych w § 33,
w ciągu 5 dni roboczych od dnia nałożenia kary,
2) Małopolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach, w przypadku nałożenia kary określonej w § 36.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 38. 1. Ośrodek używa pieczęci i stempli zgodnie
z odrębnymi przepisami.
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4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw
i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich
sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

3. Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki
finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
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UCHWAŁA NR LXX/735/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie : Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela) – dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 30
ust. 6 i art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
zastępstw; wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
(z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela) – dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice
§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) „Karcie Nauczyciela” - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst
jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.);
2) „rozporządzeniu” - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181,
z późn. zm.);

3) „szkole” - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela;
4) „dyrektorze” lub „wicedyrektorze” - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w rozumieniu o którym mowa w pkt 3;
5) „nauczycielu” - należy przez to rozumieć nauczyciela,
wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w szkole, w rozumieniu o którym mowa w pkt 3;
6) „uczniu” - należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola, słuchacza szkoły dla dorosłych;
7) „tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin” należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela;
8) „roku szkolnym” - rozumie się okres pracy szkoły od
1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
§ 2. Wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za
wysługę lat, dodatków specjalistycznych, dodatkowego
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
zasiłku na zagospodarowanie, odpraw należnych
z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy określa ustawa Karta Nauczyciela, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
oraz przepisy odrębne.
§ 3. Dodatek za wysługę lat
Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.
§ 4. Dodatek motywacyjny
1. Kryteriami przyznawania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego są:
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1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyników potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
wynikami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom,
c) prawidłowe rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów oraz podejmowanie efektywnych działań na rzecz uczniów wymagających
szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, a w szczególności:
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
b) dbanie o mienie szkoły oraz o poprawę bazy dydaktycznej,
c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych,
e) prawidłowe współpracowanie z radą pedagogiczną,
rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;
3) zaangażowanie w realizowaniu czynności, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2-3 Karty Nauczyciela,
a w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w pracach zespołów problemowo – zadaniowych,
c) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uwzględniających potrzeby uczniów,
d) prowadzenie kół zainteresowań, przygotowywanie
uczniów do konkursów, olimpiad, etc.,
e) pełnienie funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego, współdziałanie z innymi organami szkoły,
f) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych
lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) aktywne uczestniczenie w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w szkole dodatku
motywacyjnego jest:

1) skuteczność zarządzania szkołą zapewniająca ciągły
rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,
2) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami
finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, w tym środków pochodzących z funduszy europejskich,
3) sprawność organizacyjna szkoły,
4) efekty pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły,
5) organizowanie pracy szkoły w sposób zapewniający
bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy uczniom
i pracownikom,
6) dbałość o infrastrukturę szkoły,
7) prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.
4. Dodatek motywacyjny dla:
1) dyrektora – stanowi od 10% do 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektora,
2) nauczycieli - nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres na
jaki zostaje on przyznany, w ramach posiadanych środków
finansowych, ustala Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice – dla dyrektora; dyrektor – dla nauczycieli i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole.
6. Dodatek motywacyjny za lipiec i sierpień jest
wypłacany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia
z okresu obejmującego rok szkolny.
7. Dodatek motywacyjny przyznany na dany okres
nie może być cofnięty.
§ 5. Dodatek funkcyjny
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje
dodatek funkcyjny.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego
dla dyrektora bierze się pod uwagę wielkość szkoły (w
tym ilość oddziałów i liczbę uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych) oraz złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
określa poniższa tabela:

liczba uczniów
0-150
151-300
powyżej 300
w szkołach ponadgimnazjalnych
(niezależnie od liczby uczniów)
4. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów ustala
się w wysokości nie wyższej niż 60% dodatku funkcyjnego dyrektora. Dla osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze w szkołach dodatek funkcyjny ustala się
w wysokości nie wyższej niż 40% dodatku funkcyjnego
dyrektora.
5. W szkołach z oddziałami integracyjnymi,
w klasach integracyjnych – dyrektor może przyznać
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miesięcznie w złotych
600,00
800,00
1.000,00
1.000,00

dodatek specjalny dla nauczyciela wspomagającego
w wysokości do 20% przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu - 80,00 zł miesięcznie
2) powierzenia wychowawstwa klasy:
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a) w klasach liczących do 24 uczniów – 150,00 zł miesięcznie,
b) w klasach liczących powyżej 24 uczniów – 200,00 zł
miesięcznie,
c) w klasach integracyjnych (niezależnie od liczby
uczniów) do 250,00 zł miesięcznie,
3) doradcy metodycznego w wysokości 20% przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego.
7. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych – dyrektor
uwzględniając między innymi złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej.
8. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres roku
szkolnego.
§ 6. Nauczycielowi, który z uwagi na wykonywane
zadania posiada prawo do dwu lub więcej dodatków
funkcyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 6 dodatki te
ulegają sumowaniu.
§ 7. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za pracę
w trudnych warunkach określonych w § 8 rozporządzenia oraz za pracę w warunkach uciążliwych określonych
w § 9 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku za pracę w warunkach trudnych wynosi 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje dyrektor.
4. Dodatek za warunki pracy dyrektorowi przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doraźnych zastępstw
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa za nauczyciela
nieobecnego oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy,
jeżeli praca została zrealizowana w warunkach uprawniających do tego dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub zastępstwa doraźnego nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizują planowane i odpowiednio udokumentowane
zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, przysługuje inny dzień wolny od pracy,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast
dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, zgodnie z Kartą Nauczyciela.
§ 9. Fundusz nagród
1. Na nagrody Burmistrza przeznacza się 30% a na
nagrody Dyrektorów 70% środków funduszu nagród
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Burmistrza i Dyrektora dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
2. Środki przeznaczone na nagrody Burmistrza
stanowią jeden wspólny fundusz dla wszystkich szkół,
natomiast środki przeznaczone na nagrody Dyrektora są
zabezpieczane w budżetach poszczególnych szkół.
3. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora określa załącznik Nr 1
do regulaminu.
4. Nagroda Burmistrza wynosi jednorazowo:
od 1.500,00 zł do 3.000,00 zł. - dla nauczyciela;
od 2.500,00 zł. do 5.000,00 zł. - dla dyrektora
§ 10. Dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim Gminy Niepołomice przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej
od liczby członków rodziny wypłacany miesięcznie
w wysokości:
1) 2% miesięcznej stawki wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym (zwanego
dalej: „wynagrodzeniem”) - dla jednej osoby,
2) 3% wynagrodzenia – dla dwóch osób,
3) 4% wynagrodzenia – dla trzech osób,
4) 5% wynagrodzenia – dla czterech i więcej osób
2. Do osób, o których mowa w mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców, pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej
w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela,
dyrektora lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony
został wniosek o jego przyznanie.
6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły
a dyrektorowi szkoły – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, lub upoważniona przez tego Burmistrza osoba.
7. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek,
obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę
o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłacania.
8. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 za każdy dzień.
9. Dodatków socjalnych nie uwzględnia się przy
ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
§ 11. Regulamin został uzgodniony ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLVI/469/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
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wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela) – dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Niepołomice.
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 14. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
Załącznik
do uchwały Nr LXX/735/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 30 września 2010 r.

Kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora
§ 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu co najmniej 1 roku w szkole.
§ 2. 1. Kandydatów do nagrody Burmistrza zgłaszają:
1) dyrektorzy poszczególnych szkół - dla nauczycieli
2) dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy
w Niepołomicach - dla dyrektorów poszczególnych
szkół.
2. Wnioski o nagrodę Burmistrza opiniuje Rada
Pedagogiczna danej szkoły.
3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
§ 3. Nagrody Burmistrza i Dyrektora przyznawane
są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także
w innych terminach. Na wysokość nagrody nie ma
wpływu nieobecność spowodowana chorobą, opieką
lub macierzyństwem.
§ 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi
lub dyrektorowi szkoły, który posiada wyróżniającą
ocenę pracy, oraz spełnia następujące kryteria:

2) jego uczniowie uzyskują czołowe lokaty w konkursach
przedmiotowych i sportowych na terenie powiatu lub
województwa,
3) przygotowuje i wzorowo prowadzi uroczystości szkolne i środowiskowe,
4) czynnie włącza się w organizację i prowadzenie zajęć
wychowawczych lub sportowo - rekreacyjnych
w okresie ferii zimowych i wakacji,
5) czynnie uczestniczy w organizowaniu gminnych uroczystości patriotycznych, artystycznych i sportowych,
6) zapewnia uczniom pomoc i opiekę w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej,
7) organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły,
8) współpracuje z rodzicami uczniów, służbą zdrowia
i policją w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród uczniów i wychowanków,
9) podejmuje działania w celu pozyskania środków ze
źródeł pozabudżetowych.
§ 5. Nauczyciel któremu przyznano nagrodę otrzymuje pismo gratulacyjne, którego kopię umieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

1) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
4858
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UCHWAŁA NR LXX/740/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 5 ust. 5b, art. 58 ust. 1, art. 58 ust. 6 i art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia
ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum

kształcenia praktycznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1226) –
Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXVIII/699/10 Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w ten sposób, że § 5 tej (zmienianej)
uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. "
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR LXXII/746/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach.
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXVIII/699/10 Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w ten sposób, że § 5 załącznika
Nr 1 do tej (zmienianej) uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Kierownika Ośrodka powołuje dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 5 ust. 5b, art. 58 ust. 1, art. 58 ust. 6 i art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia
ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum
kształcenia praktycznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1226) –
Rada Miejska w Niepołomicach - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR LII/378/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bistuszowa
Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Bistuszowa,
w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/152/01 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Sołectwa Bistuszowa zmieniona
uchwałą Nr XLI/203/06 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39222 –

Poz. 4861
Załącznik
do uchwały Nr LII/378/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 października 2010 r.

STATUT SOŁECTWA BISTUSZOWA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.

§ 1.

R o z d z i a ł II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Bistuszowa, w tym:
1) jego nazwę i obszar,
2) zadania i zakres działania,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich
odwoływania,
5) uprawnienia Sołectwa względem składników
mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
6) zasady sprawowania kontroli oraz nadzoru nad
działalnością jego organów, przez organy Gminy.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Ryglice
2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza
Ryglic,
3) Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu,
4) Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa
Bistuszowa,
5) Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut
Gminy Ryglice,
6) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Ryglicach,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Bistuszowa,
8) Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ
wspierający Sołtysa Bistuszowej,
9) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Bistuszowa.
§ 3.
1. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Bistuszowa,
której ogół mieszkańców stanowi samorząd tej wsi.
2. Sołectwo Bistuszowa jest jednostką pomocniczą
Gminy Ryglice.
3. Sołectwo Bistuszowa obejmuje obszar 714 ha.
4. Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny do
niniejszego Statutu.
5. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami i
mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową
Gminy Ryglice.
§ 4.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Bistuszowa działa na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

§ 5.
1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa
jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji
zadań Gminy.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy
poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
Gminy, w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla
mieszkańców sołectwa,
3) podejmowanie innych czynności i działań.
3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może
podejmować jedynie w zakresie spraw określonych
niniejszym Statutem.
§ 6.
Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
w tym wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania
mienia,
3) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz
wychowania,
4) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
8) współudział w opracowywaniu planów rozwoju
oraz programów odnowy wsi,
9) tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji prywatnych,
10) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
11) przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem
organizacyjnym i finansowo-materiałowym.
§ 7.
Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
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1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej
projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie organizacji spotkań
z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich
wniosków dotyczących Sołectwa,
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
zebraniami wiejskimi.
§ 8.
Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może
wyrażać opinię w sprawach:
1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy Sołectwa,
2) remontów kapitalnych obiektów stanowiących
mienie komunalne, budowy dróg i ulic oraz ich
oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali
użytkowych,
3) zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
5) projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa.
§ 9.
Sołectwo decyduje w sprawach:
1) mienia komunalnego przekazanego Sołectwu
w zarząd na zasadach bieżącego korzystania z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
2) kierunków, zakresu i form wspólnych prac
na rzecz miejsca zamieszkania.
R o z d z i a ł III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ 10.
1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§ 11.
1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu
uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
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2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) zajmowanie stanowiska i podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa
i jego mieszkańców, a w szczególności dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia
jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy
nazwy sołectwa oraz przekazanie lub odebranie
Sołectwu składników majątkowych należących do
Gminy jako właściciela,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach
określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ
gminy,
3) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów Sołectwa,
5) odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 12.
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy,
którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej.
2. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje
następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
5) udziału w głosowaniu.
§ 13.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku. Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane
do końca kwietnia danego roku. Drugie zebranie winno
odbyć się w terminie do końca września danego roku.
2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na
wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
na pisemny wniosek co najmniej 1/30 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim
przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.
3. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia
Radę Miejską i Burmistrza, podając miejsce i termin
Zebrania oraz dołączając projektowany porządek obrad.
4. Projekt porządku obrad opracowuje inicjator zwołania
zebrania.
§ 14.
1. O miejscu i terminie zwołania zebrania oraz proponowanym porządku obrad Sołtys zawiadamia mieszkańców
wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel
zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.
Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku
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braku quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się
w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział
co najmniej 50 uprawnionych.
3. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana w ust.
2 liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza II termin
Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego
uczestników.
§ 15.
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.
§ 16.
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych
mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) przeprowadzaniu głosowania,
7) czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju
podczas obrad i głosowania.
2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może
odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 17.
1. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad
przedłożony przez Przewodniczącego obrad lub dokonuje
w nim zmian, zwykłą większością głosów.
2. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez
osobę wybraną przez Zebranie Wiejskie lub pracownika
Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
1) protokół zawierać powinien: porządek zebrania,
opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją o
sposobie i wyniku głosowania.
2) protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego i protokolant.
3) protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu
Wiejskim.
§ 18.
1. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,
w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić
o tajności głosowania na wniosek 1/4 uprawnionych
do głosowania obecnych na Zebraniu.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i ogłasza
je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19.
1. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter
społeczny.
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2. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz
zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej.
§ 20.
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki
tymi składnikami mienia i środkami finansowymi,
które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
10) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa
w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
11) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.
in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
13) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym,
protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej oraz innych dokumentów w miarę potrzeb,
14) koordynowanie prac bieżącego i zimowego
utrzymania dróg.
3. Kserokopia dokumentacji, o której mowa w ust. 2
pkt 13, podlega przekazaniu do Urzędu Miejskiego
w terminie 14 dni od odbytego zebrania.
Dokumentacja jest przechowywana w teczce sołectw
prowadzonych przez wyznaczonego pracownika
Urzędu Miejskiego.
4. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje całość
oryginalnej dokumentacji do Urzędu Miejskiego w celu
archiwizacji. Przekazanie to winno nastąpić w terminie
30 dni od zakończenia kadencji Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
5. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom
co najmniej raz w roku na Zebraniach Wiejskich
sprawozdanie ze swojej działalności.
6. Sołtys może współuczestniczyć w nadzorze inwestycji
gminnych realizowanych na terenie sołectwa.
7. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
8. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów zwoływanych
przez Burmistrza.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39225 –

9. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach sołtysów,
Sołtys zgłasza wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego
lub Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem doradczym.

Poz. 4861
R o z d z i a ł IV
ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 25

§ 21.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22.
1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała
z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka liczy 3 - 5 osób. Decyzję o liczbie
członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 23.
1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter uchwałodawczy,
opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
2. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia projekty uchwał
w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty programów pracy samorządu mieszkańców,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań,
6) wyraża opinie w sprawach własności lub
użytkowania składników majątkowych znajdujących
się na terenie Sołectwa.
§ 24.
1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im
Sołtys. W przypadku nieobecności Sołtysa, zebraniom
przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
2. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć
radni Rady Miejskiej z okręgu, w którym leży Sołectwo.
W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne
zaproszone osoby, w szczególności przedstawiciele
władz Gminy.
3. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół,
który winien spełniać wymogi określone w § 17 ust. 2.
4. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany
przez Sołtysa.
5. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba
prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz
protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym
posiedzeniu Rady Sołeckiej.
6. Rada
Sołecka
może
podejmować
uchwały
w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy co
najmniej 1/2 jej członków.
7. Rozstrzygnięcia
Rady
Sołeckiej
w
sprawach
podejmowanych uchwał oraz składanych wniosków
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.

1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy
mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze.
3. Kandydatów na Sołtysa członka Rady Sołeckiej mają,
prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa. Kandydatura musi
być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze
losowania. W losowaniu mają prawo uczestniczenia
kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.
§ 26
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową
kadencję zarządza Rada Miejska w terminie 3 miesięcy
od wyborów Rady Miejskiej i ustala kalendarz wyborczy
oraz szczegóły ordynacji wyborczej z zachowaniem
przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
2. Wybory przeprowadzają:
1) gminna komisja wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze powołane przez Burmistrza w składach 5-osobowych.
3. Obwodem głosowania jest sołectwo.
4. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród
pracowników samorządowych. W skład komisji wchodzi
z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Miejską.
5. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest spośród wyborców, zamieszkujących na terenie sołectwa,
zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład komisji wchodzi z urzędu pracownik
samorządowy.
6. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem
działalności finansowej.
7. Komisje wyborcze działają według zasad określonych
w regulaminach i wytycznych stosowanych przy wyborach do rad gmin.
§ 27.
1. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z powodu
jej odwołania w trybie referendum gminnego nie
powodują obowiązku dokonania wyborów do organów
Sołectwa.
2. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe
organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu
objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa
§ 28.
Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie
z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji,
pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
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§ 29.

§ 32.

1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni
przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków,
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa,
3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
5) popełnienia przestępstwa,
6) naruszania zasad współżycia społecznego,
7) nie zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa
w § 36 ust. 2.

1. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub
całego jej składu, na wniosek Sołtysa Rada Miejska
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
w terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji
lub odwołania.
2. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają
się w trybie określonym w niniejszym rozdziale.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/20
mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania w
Zebraniu Wiejskim,
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać
uzasadnienie oraz podpisy uprawnionych. Wnioski bez
uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do
Burmistrza.
5. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym wniosek
zostanie poddany pod głosowanie, w terminie 30 dni od
daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że
osoba, której wniosek dotyczy, została prawidłowo
zawiadomiona i nie stawiła się na Zebranie bez
usprawiedliwienia.
7. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno
nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
8. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym. Głosowanie
przeprowadza komisja skrutacyjna.
9. Odwołanie Sołtysa nie jest równoznaczne z odwołaniem
Rady Sołeckiej.
§ 30.
1. Odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej
może nastąpić wyłącznie na wniosek Sołtysa.
2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 31.
1. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed upływem
kadencji nie jest równoznaczna z rezygnacją całej Rady
Sołeckiej.
2. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo
jego śmierci, Rada Miejska ogłasza przedterminowe
wybory, w terminie jednego miesiąca od daty odwołania,
rezygnacji lub śmierci Sołtysa. Kadencja organów
Sołectwa wybranych w wyborach przedterminowych trwa
do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej,
z zastrzeżeniem § 27 niniejszego Statutu.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
gdy data wyborów przedterminowych przypadałaby w
okresie krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji
organów Sołectwa. W tym przypadku Burmistrz
powierza pełnienie obowiązków jednemu z członków
Rady Sołeckiej.

RozdziałV
ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO
§ 33.
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego,
przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w
odrębnej uchwale Rady Miejskiej oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.
§ 34.
1.Rada Miejska corocznie rozstrzyga czy wyodrębni
w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących
zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia
mieszkańców zgodnie ze strategią rozwoju gminy.
2. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest
w ramach budżetu gminy.
3. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na
realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa
składanego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
§ 35.
Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym
Sołectwu w trybie § 33 należy do Sołtysa.
§ 36.
1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa
odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
2. Działalność w tym zakresie podlega corocznemu
zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie, na podstawie
przedstawionego sprawozdania.
§ 37.
1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się
w zakresie zwykłego zarządu.
2. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia.
3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników
przekazanego sołectwu w zarząd mienia stanowią
dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
4. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez
Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację
zadań Sołectwa.
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§ 38.
Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
§ 39.
Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany przeznaczenia mienia uzależnione są od zgody Rady Miejskiej.
R o z d z i a ł VI
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 40.
1. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada
Miejska oraz Burmistrz.
2. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest
według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
3. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej
przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna Komisja Rady
Miejskiej upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze
odrębnej uchwały.
4. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu
Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego
imieniu.
5. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania
Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do
urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.
§ 41.
1. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do
kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie
i czasie trwania kontroli.
2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub
wskazanego przez niego członka Rady Sołeckiej).
3. Sołtys jest zobowiązany zapewnić warunki i środki
niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który
podpisują kontrolujący oraz Sołtys (lub wskazany przez
niego członek Rady Sołeckiej). W protokole przedstawia się
dokładnie stan faktyczny, wnioski i zalecenia pokontrolne,
które przekazuje się wraz z protokołem Burmistrzowi,
Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
5. Sołtys może w terminie 3 dni od otrzymania
protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie
skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.

Poz. 4861

6. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:
1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
2) Rada Miejska na najbliższej sesji.
7. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu
kontrolującego.
§ 42.
1. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego
Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
2. Burmistrz kontroluje przedstawione uchwały Zebrania
Wiejskiego według kryteriów, o których mowa w § 40 ust. 2.
3. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał
Zebrania Wiejskiego Burmistrz przedstawia te uchwały
Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym
wnioskiem w terminie 60 dni od daty ich doręczenia.
4. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał Zebrania
Wiejskiego sprzecznych z prawem. Wstrzymanie
wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku
Burmistrza, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Miejską.
5. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę
Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.
§ 43.
1. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego
naruszania prawa przez Sołtysa Rada Miejska, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może, po
uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego zawiesić
Sołtysa w czynnościach, do czasu rozpatrzenia sprawy
jego odwołania przez Zebranie Wiejskie.
2. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa
na sesji nie wstrzymuje możliwości jego odwołania.
R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44.
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.
§ 45.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu
Gminy Ryglice.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39228 –

Poz. 4861

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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UCHWAŁA NR LII/379/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joniny
Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Joniny, w brzmieniu załącznika do uchwały.

uchwalenia Statutu Sołectwa Joniny zmieniona uchwałą
Nr XLI/204/06 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia
30 sierpnia 2006 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/153/01 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie

Załącznik
do uchwały Nr LII/379/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 października 2010 r.
STATUT SOŁECTWA JONINY
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

9) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Joniny.
§ 3.

§ 1.
Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Joniny, w tym:
1) jego nazwę i obszar,
2) zadania i zakres działania,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich
odwoływania,
5) uprawnienia Sołectwa względem składników
mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
6) zasady sprawowania kontroli oraz nadzoru nad
działalnością jego organów, przez organy Gminy.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Ryglice
2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza
Ryglic,
3) Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu,
4) Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa
Joniny,
5) Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut
Gminy Ryglice,
6) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Ryglicach,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Joniny,
8) Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ
wspierający Sołtysa Jonin,

6. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Joniny,
której ogół mieszkańców stanowi samorząd tej wsi.
7. Sołectwo Joniny jest jednostką pomocniczą Gminy
Ryglice.
8. Sołectwo Joniny obejmuje obszar 1091 ha.
9. Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny do
niniejszego Statutu.
10. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami
i mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową
Gminy Ryglice.
§ 4.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Joniny działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.
R o z d z i a ł II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§ 5.
3. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa
jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji
zadań Gminy.
4. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy
poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39230 –

2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
Gminy, w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla
mieszkańców sołectwa,
3) podejmowanie innych czynności i działań.
3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może
podejmować jedynie w zakresie spraw określonych
niniejszym Statutem.
§ 6.
Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalnobytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
w tym wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania
mienia,
3) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz
wychowania,
4) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
8) współudział w opracowywaniu planów rozwoju
oraz programów odnowy wsi,
9) tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji prywatnych,
10) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
11) przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem
organizacyjnym i finansowo-materiałowym.
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1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy Sołectwa,
2) remontów kapitalnych obiektów stanowiących
mienie komunalne, budowy dróg i ulic oraz ich
oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali
użytkowych,
3) zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
5) projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa.
§ 9.

Sołectwo decyduje w sprawach:
1) mienia komunalnego przekazanego Sołectwu
w zarząd na zasadach bieżącego korzystania z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
2) kierunków, zakresu i form wspólnych prac na
rzecz miejsca zamieszkania.

R o z d z i a ł III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ 10.
2. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

§ 7.
§ 11.
Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej
projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie organizacji spotkań
z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich
wniosków dotyczących Sołectwa,
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
zebraniami wiejskimi.
§ 8.
Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może
wyrażać opinię w sprawach:

3. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu
uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
4. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
6) zajmowanie stanowiska i podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa i
jego mieszkańców, a w szczególności dotyczących
tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa oraz przekazanie lub odebranie Sołectwu składników majątkowych należących do
Gminy jako właściciela,
7) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach
określonych przepisami prawa, lub gdy
o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi
organ gminy,
8) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych,
9) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów Sołectwa,
10) odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
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§ 12.
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są
wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi
mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo
wyborcze do Rady Miejskiej.
2. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim
obejmuje następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
5) udziału w głosowaniu.
§ 13.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku. Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane
do końca kwietnia danego roku. Drugie zebranie winno
odbyć się w terminie do końca września danego roku.
5. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na
wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
na pisemny wniosek co najmniej 1/30 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim
przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.
6. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia
Radę Miejską i Burmistrza, podając miejsce i termin
Zebrania oraz dołączając projektowany porządek obrad.
7. Projekt porządku obrad opracowuje inicjator zwołania
zebrania.
§ 14.
1. O miejscu i terminie zwołania zebrania oraz proponowanym porządku obrad Sołtys zawiadamia mieszkańców
wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel
zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.
Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku
braku quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się
w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co
najmniej 60 uprawnionych.
4. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana w ust.
2 liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza II termin
Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego
uczestników.
§ 15.
3. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
4. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego
obrad.
§ 16.
3. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych
mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
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3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) przeprowadzaniu głosowania,
7) czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju
podczas obrad i głosowania.
4. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może
odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 17.
3. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad
przedłożony przez Przewodniczącego obrad lub
dokonuje w nim zmian, zwykłą większością głosów.
4. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez
osobę wybraną przez Zebranie Wiejskie lub pracownika
Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
1) protokół zawierać powinien: porządek zebrania,
opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją
o sposobie i wyniku głosowania.
2) protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego i protokolant.
3) protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu
Wiejskim.
§ 18.
3. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,
w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić
o tajności głosowania na wniosek 1/4 uprawnionych
do głosowania obecnych na Zebraniu.
4. Uchwały
podpisuje
Przewodniczący
Zebrania
i ogłasza je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 19.
3. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter
społeczny.
4. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz
zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej.
§ 20.
3. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
4. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
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9) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki
tymi składnikami mienia i środkami finansowymi,
które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
10) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa w
sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak
również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i
innych należności,
11) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,
m. in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
13) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym, protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej
oraz innych dokumentów w miarę potrzeb,
14) koordynowanie prac bieżącego i zimowego
utrzymania dróg.
10. Kserokopia dokumentacji, o której mowa w ust. 2
pkt 13, podlega przekazaniu do Urzędu Miejskiego
w terminie 14 dni od odbytego zebrania. Dokumentacja
jest przechowywana w teczce sołectw prowadzonych
przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego.
11. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje całość
oryginalnej dokumentacji do Urzędu Miejskiego w celu
archiwizacji. Przekazanie to winno nastąpić w terminie
30 dni od zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
12. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom
co najmniej raz w roku na Zebraniach Wiejskich
sprawozdanie ze swojej działalności.
13. Sołtys może współuczestniczyć w nadzorze
inwestycji gminnych realizowanych na terenie sołectwa.
14. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
15. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów
zwoływanych przez Burmistrza.
16. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach sołtysów,
Sołtys zgłasza wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub
Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem doradczym.
§ 21.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z
Radą Sołecką.
5. Rada Sołecka liczy 3 - 5 osób. Decyzję o liczbie
członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.
6. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 23.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter uchwałodawczy,
opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia projekty uchwał
w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
przez Zebranie Wiejskie,
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2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty programów pracy samorządu mieszkańców,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań,
7) wyraża opinie w sprawach własności lub
użytkowania składników majątkowych znajdujących
się na terenie Sołectwa.
§ 24.

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im
Sołtys. W przypadku nieobecności Sołtysa, zebraniom
przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
9. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć radni
Rady Miejskiej z okręgu, w którym leży Sołectwo.
W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne zaproszone
osoby, w szczególności przedstawiciele władz Gminy.
10. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół,
który winien spełniać wymogi określone w § 17 ust. 2.
11. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany
przez Sołtysa.
12. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba
prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz
protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym
posiedzeniu Rady Sołeckiej.
13. Rada Sołecka może podejmować uchwały w przypadku,
gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 jej członków.
14. Rozstrzygnięcia Rady Sołeckiej w sprawach
podejmowanych uchwał oraz składanych wniosków
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
R o z d z i a ł IV
ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 25
1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy
mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze.
3. Kandydatów na Sołtysa członka Rady Sołeckiej mają,
prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa. Kandydatura musi
być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze
losowania. W losowaniu mają prawo uczestniczenia
kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.
§ 26
8. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową
kadencję zarządza Rada Miejska w terminie 3 miesięcy
od wyborów Rady Miejskiej i ustala kalendarz wyborczy
oraz szczegóły ordynacji wyborczej z zachowaniem
przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
9. Wybory przeprowadzają:
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1) gminna komisja wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze powołane przez Burmistrza w składach 5-osobowych.
10. Obwodem głosowania jest sołectwo.
11. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród
pracowników samorządowych. W skład komisji wchodzi
z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Miejską.
12. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest spośród
wyborców, zamieszkujących na terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład
komisji wchodzi z urzędu pracownik samorządowy.
13. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem
działalności finansowej.
14. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy
wyborach do rad gmin.
§ 27.
3. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z powodu jej
odwołania w trybie referendum gminnego nie powodują
obowiązku dokonania wyborów do organów Sołectwa.
4. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe
organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu
objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa
§ 28.
Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie
z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji,
pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 29.
2. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni
przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków,
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa,
3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
5) popełnienia przestępstwa,
6) naruszania zasad współżycia społecznego,
7) nie zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa
w § 36 ust. 2.
10. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/20
mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania
w Zebraniu Wiejskim,
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać
uzasadnienie oraz podpisy uprawnionych. Wnioski bez
uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
12. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do
Burmistrza.
13. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym
wniosek zostanie poddany pod głosowanie, w terminie
30 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
14. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że
osoba, której wniosek dotyczy, została prawidłowo
zawiadomiona i nie stawiła się na Zebranie bez
usprawiedliwienia.
15. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno
nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
16. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.
Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.
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17. Odwołanie Sołtysa nie jest równoznaczne z odwołaniem
Rady Sołeckiej.
§ 30.
3. Odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej
może nastąpić wyłącznie na wniosek Sołtysa.
4. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 31.
4. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed upływem
kadencji nie jest równoznaczna z rezygnacją całej Rady
Sołeckiej.
5. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo
jego śmierci, Rada Miejska ogłasza przedterminowe
wybory, w terminie jednego miesiąca od daty odwołania,
rezygnacji lub śmierci Sołtysa. Kadencja organów
Sołectwa wybranych w wyborach przedterminowych trwa
do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej,
z zastrzeżeniem § 27 niniejszego Statutu.
6. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, gdy
data wyborów przedterminowych przypadałaby w okresie
krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji organów
Sołectwa. W tym przypadku Burmistrz powierza pełnienie
obowiązków jednemu z członków Rady Sołeckiej.
§ 32.
3. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub
całego jej składu, na wniosek Sołtysa Rada Miejska
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
w terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji
lub odwołania.
4. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają
się w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
RozdziałV
ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO
§ 33.
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego,
przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w
odrębnej uchwale Rady Miejskiej oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.
§ 34.
4.Rada Miejska corocznie rozstrzyga czy wyodrębni
w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących
zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia
mieszkańców zgodnie ze strategią rozwoju gminy.
5. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest
w ramach budżetu gminy.
6. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na
realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa
składanego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
§ 35.
Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym
Sołectwu w trybie § 33 należy do Sołtysa.
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§ 36.
1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa
odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
2. Działalność w tym zakresie podlega corocznemu
zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie, na podstawie
przedstawionego sprawozdania.
§ 37.
3. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się
w zakresie zwykłego zarządu.
4. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia.
5. Dochody pochodzące z wynajęcia składników
przekazanego sołectwu w zarząd mienia stanowią
dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
6. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez
Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację
zadań Sołectwa.
§ 38.
Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
§ 39.
Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany przeznaczenia mienia uzależnione są od zgody Rady Miejskiej.
R o z d z i a ł VI
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

Poz. 4862

8. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub
wskazanego przez niego członka Rady Sołeckiej).
9. Sołtys jest zobowiązany zapewnić warunki i środki
niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
10. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół,
który podpisują kontrolujący oraz Sołtys (lub wskazany
przez niego członek Rady Sołeckiej). W protokole
przedstawia się dokładnie stan faktyczny, wnioski
i zalecenia pokontrolne, które przekazuje się wraz
z protokołem Burmistrzowi, Sołtysowi i Przewodniczącemu
Rady Miejskiej.
11. Sołtys może w terminie 3 dni od otrzymania
protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie
skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.
12. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:
1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
2) Rada Miejska na najbliższej sesji.
8. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu
kontrolującego.
§ 42.
6. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego
Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
7. Burmistrz kontroluje przedstawione uchwały Zebrania
Wiejskiego według kryteriów, o których mowa w § 40 ust. 2.
8. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał
Zebrania Wiejskiego Burmistrz przedstawia te uchwały
Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym
wnioskiem w terminie 60 dni od daty ich doręczenia.
9. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał
Zebrania
Wiejskiego
sprzecznych
z
prawem.
Wstrzymanie wykonania uchwały upada z chwilą
rozpatrzenia wniosku Burmistrza, o którym mowa
w ust. 3, przez Radę Miejską.
10. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę
Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.

§ 40.

§ 43.

1. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada
Miejska oraz Burmistrz.
2. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest
według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
3. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady
Miejskiej przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna
Komisja
Rady
Miejskiej upoważniona
do
jej
przeprowadzenia w drodze odrębnej uchwały.
4. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu
Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego
imieniu.
5. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania
Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do
urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.

3. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego
naruszania prawa przez Sołtysa Rada Miejska, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może, po
uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego zawiesić
Sołtysa w czynnościach, do czasu rozpatrzenia sprawy
jego odwołania przez Zebranie Wiejskie.
4. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa
na sesji nie wstrzymuje możliwości jego odwołania.

§ 41.
7. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do
kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie
i czasie trwania kontroli.

R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44.
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.
§ 45.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu
Gminy Ryglice.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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UCHWAŁA NR LII/380/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowa
Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Kowalowa,
w brzmieniu załącznika do uchwały.

uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowa zmieniona
uchwałą Nr XLI/205/06 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/154/01 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie

Załącznik
do uchwały Nr LII/380/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 października 2010 r.
STATUT SOŁECTWA KOWALOWA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

9) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Kowalowa.

§ 1.

§ 3.

Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Kowalowa, w tym:
1) jego nazwę i obszar,
2) zadania i zakres działania,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich
odwoływania,
5) uprawnienia Sołectwa względem składników
mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
6) zasady sprawowania kontroli oraz nadzoru nad
działalnością jego organów, przez organy Gminy.

11. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Kowalowa,
której ogół mieszkańców stanowi samorząd tej wsi.
12. Sołectwo Kowalowa jest jednostką pomocniczą
Gminy Ryglice.
13. Sołectwo Kowalowa obejmuje obszar 1151 ha.
14. Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny do
niniejszego Statutu.
15. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami i
mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową
Gminy Ryglice.

§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Ryglice
2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza
Ryglic,
3) Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę
pomocniczą, określoną w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu,
4) Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa
Kowalowa,
5) Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut
Gminy Ryglice,
6) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Ryglicach,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Kowalowa,
8) Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ
wspierający Sołtysa Kowalowej,

§ 4.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Kowalowa działa na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.
R o z d z i a ł II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§ 5.
5. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa
jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji
zadań Gminy.
6. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy
poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,
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2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
Gminy, w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla
mieszkańców sołectwa,
3) podejmowanie innych czynności i działań.
3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może
podejmować jedynie w zakresie spraw określonych
niniejszym Statutem.
§ 6.
Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalnobytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
w tym wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania
mienia,
3) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz
wychowania,
4) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
8) współudział w opracowywaniu planów rozwoju
oraz programów odnowy wsi,
9) tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji prywatnych,
10) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
11) przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem
organizacyjnym i finansowo-materiałowym.

Poz. 4863
1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy Sołectwa,
2) remontów kapitalnych obiektów stanowiących
mienie komunalne, budowy dróg i ulic oraz ich
oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali
użytkowych,
3) zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
5) projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa.
§ 9.

Sołectwo decyduje w sprawach:
1) mienia komunalnego przekazanego Sołectwu
w zarząd na zasadach bieżącego korzystania z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
2) kierunków, zakresu i form wspólnych prac na
rzecz miejsca zamieszkania.
R o z d z i a ł III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ 10.
3. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
4. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

§ 7.

§ 11.

Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej
projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie organizacji spotkań
z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich
wniosków dotyczących Sołectwa,
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
zebraniami wiejskimi.

5. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu
uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
11) zajmowanie stanowiska i podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa
i jego mieszkańców, a w szczególności dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia
jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy
nazwy sołectwa oraz przekazanie lub odebranie
Sołectwu składników majątkowych należących do
Gminy jako właściciela,
12) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach
określonych przepisami prawa, lub gdy
o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi
organ gminy,
13) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych,
14) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów Sołectwa,
15) odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 8.
Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może
wyrażać opinię w sprawach:
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§ 12.
3. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są
wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi
mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo
wyborcze do Rady Miejskiej.
4. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim
obejmuje następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
5) udziału w głosowaniu.
§ 13.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku. Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane
do końca kwietnia danego roku. Drugie zebranie winno
odbyć się w terminie do końca września danego roku.
8. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na
wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
na pisemny wniosek co najmniej 1/30 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim
przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.
9. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia
Radę Miejską i Burmistrza, podając miejsce i termin
Zebrania oraz dołączając projektowany porządek obrad.
10. Projekt porządku obrad opracowuje inicjator
zwołania zebrania.
§ 14.
1. O miejscu i terminie zwołania zebrania oraz proponowanym porządku obrad Sołtys zawiadamia mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie,
co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem,
chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu. Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku braku quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie bez względu na
liczbę obecnych.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co
najmniej 70 uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana w ust.
2 liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza II termin
Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego
uczestników.
§ 15.
5. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
6. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego
obrad.
§ 16.
5. Przewodniczenie obradom
uprawnia do decydowania o:

Zebrania

Wiejskiego
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1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych
mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) przeprowadzaniu głosowania,
7) czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju
podczas obrad i głosowania.
6. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może
odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 17.
5. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad
przedłożony przez Przewodniczącego obrad lub
dokonuje w nim zmian, zwykłą większością głosów.
6. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez
osobę wybraną przez Zebranie Wiejskie lub pracownika
Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
1) protokół zawierać powinien: porządek zebrania,
opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją
o sposobie i wyniku głosowania.
2) protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego i protokolant.
3) protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu
Wiejskim.
§ 18.
5. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,
w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić
o tajności głosowania na wniosek 1/4 uprawnionych
do głosowania obecnych na Zebraniu.
6. Uchwały
podpisuje
Przewodniczący
Zebrania
i ogłasza je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 19.
5. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter
społeczny.
6. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz
zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej.
§ 20.
5. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
6. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
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9) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki
tymi składnikami mienia i środkami finansowymi,
które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
10) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa
w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
11) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu
spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.
in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
13) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym, protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej
oraz innych dokumentów w miarę potrzeb,
14) koordynowanie prac bieżącego i zimowego
utrzymania dróg.
17. Kserokopia dokumentacji, o której mowa w ust. 2
pkt 13, podlega przekazaniu do Urzędu Miejskiego
w terminie 14 dni od odbytego zebrania. Dokumentacja
jest przechowywana w teczce sołectw prowadzonych
przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego.
18. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje całość
oryginalnej dokumentacji do Urzędu Miejskiego w celu
archiwizacji. Przekazanie to winno nastąpić w terminie
30 dni od zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
19. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom co
najmniej raz w roku na Zebraniach Wiejskich
sprawozdanie ze swojej działalności.
20. Sołtys może współuczestniczyć w nadzorze inwestycji
gminnych realizowanych na terenie sołectwa.
21. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
22. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów zwoływanych
przez Burmistrza.
23. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach
sołtysów, Sołtys zgłasza wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem
doradczym.
§ 21.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22.
7. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z
Radą Sołecką.
8. Rada Sołecka liczy 3 - 5 osób. Decyzję o liczbie
członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.
9. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 23.
5. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter uchwałodawczy,
opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
6. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia projekty uchwał
w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
przez Zebranie Wiejskie,

Poz. 4863
2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim
projekty programów pracy samorządu mieszkańców,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań,
8) wyraża opinie w sprawach własności lub
użytkowania składników majątkowych znajdujących
się na terenie Sołectwa.
§ 24.

15. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy
im Sołtys. W przypadku nieobecności Sołtysa,
zebraniom przewodniczy członek Rady Sołeckiej
upoważniony przez Sołtysa.
16. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć
radni Rady Miejskiej z okręgu, w którym leży Sołectwo.
W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne
zaproszone osoby, w szczególności przedstawiciele
władz Gminy.
17. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół,
który winien spełniać wymogi określone w § 17 ust. 2.
18. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany
przez Sołtysa.
19. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba
prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz
protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym
posiedzeniu Rady Sołeckiej.
20. Rada
Sołecka
może
podejmować
uchwały
w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy co
najmniej 1/2 jej członków.
21. Rozstrzygnięcia Rady Sołeckiej w sprawach
podejmowanych uchwał oraz składanych wniosków
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
R o z d z i a ł IV
ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 25
1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy
mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze.
3. Kandydatów na Sołtysa członka Rady Sołeckiej mają,
prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa. Kandydatura musi
być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze
losowania. W losowaniu mają prawo uczestniczenia
kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.
§ 26
15. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową
kadencję zarządza Rada Miejska w terminie 3 miesięcy
od wyborów Rady Miejskiej i ustala kalendarz wyborczy
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oraz szczegóły ordynacji wyborczej z zachowaniem
przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
16. Wybory przeprowadzają:
1) gminna komisja wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze powołane przez Burmistrza w składach 5-osobowych.
17. Obwodem głosowania jest sołectwo.
18. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród
pracowników
samorządowych.
W skład komisji wchodzi z urzędu radny(a) wskazany(a)
przez Radę Miejską.
19. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest
spośród wyborców, zamieszkujących na terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład komisji wchodzi z urzędu pracownik
samorządowy.
20. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem
działalności finansowej.
21. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy
wyborach do rad gmin.
§ 27.
5. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z powodu
jej odwołania w trybie referendum gminnego nie
powodują obowiązku dokonania wyborów do organów
Sołectwa.
6. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe
organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu
objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa
§ 28.
Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie
z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji,
pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 29.
3. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni
przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków,
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa,
3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
5) popełnienia przestępstwa,
6) naruszania zasad współżycia społecznego,
7) nie zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa
w § 36 ust. 2.
18. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/20
mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania
w Zebraniu Wiejskim,
19. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać
uzasadnienie oraz podpisy uprawnionych. Wnioski bez
uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
20. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do
Burmistrza.
21. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym
wniosek zostanie poddany pod głosowanie, w terminie 30
dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
22. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że
osoba, której wniosek dotyczy, została prawidłowo
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zawiadomiona i nie stawiła się na Zebranie bez
usprawiedliwienia.
23. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno
nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
24. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.
Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.
25. Odwołanie Sołtysa nie jest równoznaczne z odwołaniem
Rady Sołeckiej.
§ 30.
5. Odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej
może nastąpić wyłącznie na wniosek Sołtysa.
6. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 31.
7. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed upływem
kadencji nie jest równoznaczna z rezygnacją całej Rady
Sołeckiej.
8. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo
jego śmierci, Rada Miejska ogłasza przedterminowe
wybory, w terminie jednego miesiąca od daty
odwołania, rezygnacji lub śmierci Sołtysa. Kadencja
organów
Sołectwa
wybranych
w
wyborach
przedterminowych trwa do czasu zakończenia kadencji
Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem § 27 niniejszego Statutu.
9. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, gdy
data wyborów przedterminowych przypadałaby w okresie
krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji organów
Sołectwa. W tym przypadku Burmistrz powierza pełnienie
obowiązków jednemu z członków Rady Sołeckiej.
§ 32.
5. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub
całego jej składu, na wniosek Sołtysa Rada Miejska
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
w terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji
lub odwołania.
6. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają
się w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
RozdziałV
ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO
§ 33.
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego,
przekazanego przez Gminę na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej oraz przepisach
ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania
mieniem gminnym.
§ 34.
7.Rada Miejska corocznie rozstrzyga czy wyodrębni
w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących
zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia
mieszkańców zgodnie ze strategią rozwoju gminy.
8. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest
w ramach budżetu gminy.
9. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na
realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa
składanego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
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§ 35.
Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym
Sołectwu w trybie § 33 należy do Sołtysa.
§ 36.
1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa
odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
2. Działalność w tym zakresie podlega corocznemu
zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie, na podstawie
przedstawionego sprawozdania.
§ 37.
5. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się
w zakresie zwykłego zarządu.
6. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia.
7. Dochody
pochodzące
z
wynajęcia
składników
przekazanego sołectwu w zarząd mienia stanowią dochód
Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
8. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez
Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację
zadań Sołectwa.
§ 38.
Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
§ 39.
Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany przeznaczenia mienia uzależnione są od zgody Rady Miejskiej.
R o z d z i a ł VI
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 40.
3. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada
Miejska oraz Burmistrz.
4. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest
według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
6. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej
przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna Komisja Rady
Miejskiej upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze
odrębnej uchwały.
7. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu
Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego
imieniu.
8. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania
Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do
urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.
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§ 41.

13. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do
kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie
i czasie trwania kontroli.
14. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub
wskazanego przez niego członka Rady Sołeckiej).
15. Sołtys jest zobowiązany zapewnić warunki i środki
niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
16. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który
podpisują kontrolujący oraz Sołtys (lub wskazany przez
niego członek Rady Sołeckiej). W protokole przedstawia się
dokładnie stan faktyczny, wnioski i zalecenia pokontrolne,
które przekazuje się wraz z protokołem Burmistrzowi,
Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
17. Sołtys może w terminie 3 dni od otrzymania
protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie
skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.
18. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:
1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
2) Rada Miejska na najbliższej sesji.
9. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu
kontrolującego.
§ 42.
11. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego
Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
12. Burmistrz kontroluje przedstawione uchwały Zebrania
Wiejskiego według kryteriów, o których mowa w § 40 ust. 2.
13. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał
Zebrania Wiejskiego Burmistrz przedstawia te uchwały
Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym
wnioskiem w terminie 60 dni od daty ich doręczenia.
14. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem. Wstrzymanie
wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku
Burmistrza, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Miejską.
15. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę
Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.
§ 43.
5. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego
naruszania prawa przez Sołtysa Rada Miejska, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może, po
uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego zawiesić
Sołtysa w czynnościach, do czasu rozpatrzenia sprawy
jego odwołania przez Zebranie Wiejskie.
6. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa
na sesji nie wstrzymuje możliwości jego odwołania.
R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44.
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.
§ 45.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu Gminy Ryglice.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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UCHWAŁA NR LII/381/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza
uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza zmieniona uchwaNa podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 40
łą Nr XLI/206/06 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
30 sierpnia 2006 r.
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa
w brzmieniu załącznika do uchwały.

Lubcza,

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/155/01 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie

Załącznik
do uchwały Nr LII/381/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 października 2010 r.
STATUT SOŁECTWA LUBCZA

§ 3.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

16. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Lubcza,
której ogół mieszkańców stanowi samorząd tej wsi.
17. Sołectwo Lubcza jest jednostką pomocniczą Gminy
Ryglice.
18. Sołectwo Lubcza obejmuje obszar 2 380 ha.
19. Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny do
niniejszego Statutu.
20. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami
i mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową
Gminy Ryglice.

§ 1.
Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Lubcza, w tym:
1) jego nazwę i obszar,
2) zadania i zakres działania,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich
odwoływania,
5) uprawnienia Sołectwa względem składników
mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
6) zasady sprawowania kontroli oraz nadzoru nad
działalnością jego organów, przez organy Gminy.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Ryglice
2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza
Ryglic,
3) Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu,
4) Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa
Lubcza,
5) Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut
Gminy Ryglice,
6) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Ryglicach,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Lubcza,
8) Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ
wspierający Sołtysa Lubczy,
9) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Lubcza.

§ 4.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Lubcza działa na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.
R o z d z i a ł II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§ 5.
7. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa
jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji
zadań Gminy.
8. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy
poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
Gminy, w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla
mieszkańców sołectwa,
3) podejmowanie innych czynności i działań.
3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może
podejmować jedynie w zakresie spraw określonych
niniejszym Statutem.
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§ 6.
Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
w tym wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania
mienia,
3) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz
wychowania,
4) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
8) współudział w opracowywaniu planów rozwoju
oraz programów odnowy wsi,
9) tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji prywatnych,
10) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
11) przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem
organizacyjnym i finansowo-materiałowym.
§ 7.
Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej
projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie organizacji spotkań
z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich
wniosków dotyczących Sołectwa,
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
zebraniami wiejskimi.
§ 8.
Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może
wyrażać opinię w sprawach:
1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy Sołectwa,
2) remontów kapitalnych obiektów stanowiących
mienie komunalne, budowy dróg i ulic oraz ich
oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali
użytkowych,
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3) zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
5) projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa.
§ 9.

Sołectwo decyduje w sprawach:
1) mienia komunalnego przekazanego Sołectwu
w zarząd na zasadach bieżącego korzystania z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
2) kierunków, zakresu i form wspólnych prac na
rzecz miejsca zamieszkania.
R o z d z i a ł III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ 10.
4. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
5. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§ 11.
7. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu
uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
8. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
16) zajmowanie stanowiska i podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa i
jego mieszkańców, a w szczególności dotyczących
tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa oraz przekazanie lub odebranie Sołectwu składników majątkowych należących do
Gminy jako właściciela,
17) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach
określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie
stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ gminy,
18) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych,
19) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów Sołectwa,
20) odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 12.
5. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są
wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi
mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo
wyborcze do Rady Miejskiej.
6. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim
obejmuje następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
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3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
5) udziału w głosowaniu.
§ 13.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w
roku. Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane do
końca kwietnia danego roku. Drugie zebranie winno
odbyć się w terminie do końca września danego roku.
11. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na
wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
na pisemny wniosek co najmniej 1/30 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim
przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.
12. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia
Radę Miejską i Burmistrza, podając miejsce i termin
Zebrania oraz dołączając projektowany porządek obrad.
13. Projekt porządku obrad opracowuje inicjator
zwołania zebrania.
§ 14.
1. O miejscu i terminie zwołania zebrania oraz proponowanym porządku obrad Sołtys zawiadamia mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie,
co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem,
chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu. Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku braku quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie bez względu na
liczbę obecnych.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co
najmniej 150 uprawnionych.
6. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana w ust.
2 liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza II termin
Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego
uczestników.
§ 15.
7. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
8. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego
obrad.
§ 16.
7. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych
mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) przeprowadzaniu głosowania,
7) czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju
podczas obrad i głosowania.
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8. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może
odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 17.
7. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad
przedłożony przez Przewodniczącego obrad lub
dokonuje w nim zmian, zwykłą większością głosów.
8. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez
osobę wybraną przez Zebranie Wiejskie lub pracownika
Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
1) protokół zawierać powinien: porządek zebrania,
opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją
o sposobie i wyniku głosowania.
2) protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego i protokolant.
3) protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu
Wiejskim.
§ 18.
7. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,
w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić
o tajności głosowania na wniosek 1/4 uprawnionych do
głosowania obecnych na Zebraniu.
8. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i ogłasza
je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19.
7. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter
społeczny.
8. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz
zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej.
§ 20.
7. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
8. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki
tymi składnikami mienia i środkami finansowymi,
które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
10) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa
w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
11) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
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12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.
in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
13) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym, protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej
oraz innych dokumentów w miarę potrzeb,
14) koordynowanie prac bieżącego i zimowego
utrzymania dróg.
24. Kserokopia dokumentacji, o której mowa w ust. 2
pkt 13, podlega przekazaniu do Urzędu Miejskiego
w terminie 14 dni od odbytego zebrania. Dokumentacja
jest przechowywana w teczce sołectw prowadzonych
przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego.
25. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje całość
oryginalnej dokumentacji do Urzędu Miejskiego w celu
archiwizacji. Przekazanie to winno nastąpić w terminie
30 dni od zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
26. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom co
najmniej raz w roku na Zebraniach Wiejskich sprawozdanie
ze swojej działalności.
27. Sołtys może współuczestniczyć w nadzorze
inwestycji gminnych realizowanych na terenie sołectwa.
28. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
29. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów
zwoływanych przez Burmistrza.
30. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach sołtysów,
Sołtys zgłasza wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub
Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem doradczym.
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9) wyraża opinie w sprawach własności lub
użytkowania składników majątkowych znajdujących
się na terenie Sołectwa.
§ 24.

22. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im
Sołtys. W przypadku nieobecności Sołtysa, zebraniom
przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez
Sołtysa.
23. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć radni
Rady Miejskiej z okręgu, w którym leży Sołectwo.
W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne zaproszone
osoby, w szczególności przedstawiciele władz Gminy.
24. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół,
który winien spełniać wymogi określone w § 17 ust. 2.
25. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany
przez Sołtysa.
26. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba
prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz
protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym
posiedzeniu Rady Sołeckiej.
27. Rada Sołecka może podejmować uchwały w przypadku,
gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 jej członków.
28. Rozstrzygnięcia Rady Sołeckiej w sprawach
podejmowanych uchwał oraz składanych wniosków
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
R o z d z i a ł IV
ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 25

§ 21.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22.
10. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała
z Radą Sołecką.
11. Rada Sołecka liczy 3 - 5 osób. Decyzję o liczbie
członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.
12. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 23.
7. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter uchwałodawczy,
opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
8. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w
sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim
projekty programów pracy samorządu mieszkańców,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań,

1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy
mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze.
3. Kandydatów na Sołtysa członka Rady Sołeckiej mają,
prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa. Kandydatura musi
być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze
losowania. W losowaniu mają prawo uczestniczenia
kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.
§ 26
22. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową
kadencję zarządza Rada Miejska w terminie 3 miesięcy
od wyborów Rady Miejskiej i ustala kalendarz wyborczy
oraz szczegóły ordynacji wyborczej z zachowaniem
przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
23. Wybory przeprowadzają:
1) gminna komisja wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze powołane przez Burmistrza w składach 5-osobowych.
24. Obwodem głosowania jest sołectwo.
25. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród
pracowników samorządowych. W skład komisji wchodzi
z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Miejską.
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26. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest spośród
wyborców, zamieszkujących na terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład
komisji wchodzi z urzędu pracownik samorządowy.
27. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem
działalności finansowej.
28. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy
wyborach do rad gmin.
§ 27.
7. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z powodu jej
odwołania w trybie referendum gminnego nie powodują
obowiązku dokonania wyborów do organów Sołectwa.
8. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe
organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu
objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa
§ 28.
Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie
z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji,
pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 29.
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8. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 31.
10. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed
upływem kadencji nie jest równoznaczna z rezygnacją
całej Rady Sołeckiej.
11. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo
jego śmierci, Rada Miejska ogłasza przedterminowe
wybory, w terminie jednego miesiąca od daty odwołania,
rezygnacji lub śmierci Sołtysa. Kadencja organów
Sołectwa wybranych w wyborach przedterminowych trwa
do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej,
z zastrzeżeniem § 27 niniejszego Statutu.
12. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
gdy data wyborów przedterminowych przypadałaby w
okresie krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji
organów Sołectwa. W tym przypadku Burmistrz
powierza pełnienie obowiązków jednemu z członków
Rady Sołeckiej.
§ 32.
7. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub
całego jej składu, na wniosek Sołtysa Rada Miejska
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających, w
terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji
lub odwołania.
8. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają
się w trybie określonym w niniejszym rozdziale.

4. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni
przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków,
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa,
3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
5) popełnienia przestępstwa,
6) naruszania zasad współżycia społecznego,
7) nie zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa
w § 36 ust. 2.
26. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/20
mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania
w Zebraniu Wiejskim,
27. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać
uzasadnienie oraz podpisy uprawnionych. Wnioski bez
uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
28. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do
Burmistrza.
29. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym
wniosek zostanie poddany pod głosowanie, w terminie 30
dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
30. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba,
której wniosek dotyczy, została prawidłowo zawiadomiona i
nie stawiła się na Zebranie bez usprawiedliwienia.
31. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno
nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
32. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.
Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.
33. Odwołanie Sołtysa nie jest równoznaczne z odwołaniem
Rady Sołeckiej.

Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym
Sołectwu w trybie § 33 należy do Sołtysa.

§ 30.

§ 36.

7. Odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej
może nastąpić wyłącznie na wniosek Sołtysa.

RozdziałV
ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO
§ 33.
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego,
przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w
odrębnej uchwale Rady Miejskiej oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.
§ 34.
10.Rada Miejska corocznie rozstrzyga czy wyodrębni
w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki
z
przeznaczeniem
na
realizację
przedsięwzięć
stanowiących zadania własne gminy, służących
poprawie warunków życia mieszkańców zgodnie ze
strategią rozwoju gminy.
11. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest
w ramach budżetu gminy.
12. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się
na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku
sołectwa składanego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
§ 35.

1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa
odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
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2. Działalność w tym zakresie podlega corocznemu
zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie, na podstawie
przedstawionego sprawozdania.
§ 37.
7. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się
w zakresie zwykłego zarządu.
8. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia.
9. Dochody pochodzące z wynajęcia składników
przekazanego sołectwu w zarząd mienia stanowią
dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
10. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez
Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację
zadań Sołectwa.
§ 38.
Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
§ 39.
Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany
przeznaczenia mienia uzależnione są od zgody Rady
Miejskiej.
R o z d z i a ł VI
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 40.
5. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada
Miejska oraz Burmistrz.
6. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest
według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
9. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej
przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna Komisja Rady
Miejskiej upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze
odrębnej uchwały.
10. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu
Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego
imieniu.
11. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania
Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do
urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.
§ 41.
19. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do
kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie
i czasie trwania kontroli.
20. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub
wskazanego przez niego członka Rady Sołeckiej).
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21. Sołtys jest zobowiązany zapewnić warunki i środki
niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
22. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który
podpisują kontrolujący oraz Sołtys (lub wskazany przez
niego członek Rady Sołeckiej). W protokole przedstawia się
dokładnie stan faktyczny, wnioski i zalecenia pokontrolne,
które przekazuje się wraz z protokołem Burmistrzowi,
Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
23. Sołtys może w terminie 3 dni od otrzymania
protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie
skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.
24. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:
1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
2) Rada Miejska na najbliższej sesji.
10. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu
kontrolującego.
§ 42.
16. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego
Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
17. Burmistrz
kontroluje
przedstawione
uchwały
Zebrania Wiejskiego według kryteriów, o których mowa
w § 40 ust. 2.
18. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał
Zebrania Wiejskiego Burmistrz przedstawia te uchwały
Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym
wnioskiem w terminie 60 dni od daty ich doręczenia.
19. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem. Wstrzymanie
wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku
Burmistrza, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Miejską.
20. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę
Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.
§ 43.
7. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego
naruszania prawa przez Sołtysa Rada Miejska, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może, po
uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego zawiesić
Sołtysa w czynnościach, do czasu rozpatrzenia sprawy
jego odwołania przez Zebranie Wiejskie.
8. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa
na sesji nie wstrzymuje możliwości jego odwołania.
R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44.
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.
§ 45.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu Gminy
Ryglice.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
4864
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Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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UCHWAŁA NR LII/382/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniszowa
Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa
w brzmieniu załącznika do uchwały.

Uniszowa,

uchwalenia Statutu Sołectwa Uniszowa zmieniona
uchwałą Nr XLI/207/06 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/156/01 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie

Załącznik
do uchwały Nr LII/382/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 października 2010 r.
STATUT SOŁECTWA UNISZOWA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Uniszowa, w tym:
1) jego nazwę i obszar,
2) zadania i zakres działania,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich
odwoływania,
5) uprawnienia Sołectwa względem składników
mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
6) zasady sprawowania kontroli oraz nadzoru nad
działalnością jego organów, przez organy Gminy.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Ryglice
2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza
Ryglic,
3) Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę
pomocniczą, określoną w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu,
4) Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa
Uniszowa,
5) Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut
Gminy Ryglice,
6) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Ryglicach,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Uniszowa,
8) Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ
wspierający Sołtysa Uniszowej,

9) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Uniszowa.
§ 3.
21. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Uniszowa,
której ogół mieszkańców stanowi samorząd tej wsi.
22. Sołectwo Uniszowa jest jednostką pomocniczą
Gminy Ryglice.
23. Sołectwo Uniszowa obejmuje obszar 510 ha.
24. Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny do
niniejszego Statutu.
25. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami
i mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową
Gminy Ryglice.
§ 4.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Uniszowa działa na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.
R o z d z i a ł II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§ 5.
9. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa
jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji
zadań Gminy.
10. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy
poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
Gminy, w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla
mieszkańców sołectwa,
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3) podejmowanie innych czynności i działań.
3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może
podejmować jedynie w zakresie spraw określonych
niniejszym Statutem.
§ 6.
Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
w tym wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,
3) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz
wychowania,
4) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
8) współudział w opracowywaniu planów rozwoju
oraz programów odnowy wsi,
9) tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji prywatnych,
10) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
11) przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem
organizacyjnym i finansowo-materiałowym.
§ 7.
Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej
projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie organizacji spotkań
z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich
wniosków dotyczących Sołectwa,
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
zebraniami wiejskimi.
§ 8.
Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może
wyrażać opinię w sprawach:
1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy Sołectwa,
2) remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg i ulic oraz ich oświetle-
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nia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych,
3) zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
5) projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa.
§ 9.

Sołectwo decyduje w sprawach:
1) mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w
zarząd na zasadach bieżącego korzystania z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
2) kierunków, zakresu i form wspólnych prac na
rzecz miejsca zamieszkania.
R o z d z i a ł III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ 10.
5. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
6. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§ 11.
9. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu
uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
10. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
21) zajmowanie stanowiska i podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa i
jego mieszkańców, a w szczególności dotyczących
tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa oraz przekazanie lub odebranie Sołectwu składników majątkowych należących do
Gminy jako właściciela,
22) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach
określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie
stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ gminy,
23) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych,
24) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów Sołectwa,
25) odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 12.
7. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są
wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi
mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo
wyborcze do Rady Miejskiej.
8. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim
obejmuje następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
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3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
5) udziału w głosowaniu.
§ 13.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku. Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane
do końca kwietnia danego roku. Drugie zebranie winno
odbyć się w terminie do końca września danego roku.
14. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na
wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
na pisemny wniosek co najmniej 1/30 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim
przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.
15. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia
Radę Miejską i Burmistrza, podając miejsce i termin
Zebrania oraz dołączając projektowany porządek obrad.
16. Projekt porządku obrad opracowuje inicjator
zwołania zebrania.
§ 14.
1. O miejscu i terminie zwołania zebrania oraz proponowanym porządku obrad Sołtys zawiadamia mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie,
co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem,
chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu. Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku braku quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie bez względu
na liczbę obecnych.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co
najmniej 20 uprawnionych.
7. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana w ust.
2 liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza II termin
Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego
uczestników.
§ 15.
9. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
10. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.
§ 16.
9. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych
mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) przeprowadzaniu głosowania,
7) czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju
podczas obrad i głosowania.
10. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może
odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 17.

9. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad
przedłożony przez Przewodniczącego obrad lub
dokonuje w nim zmian, zwykłą większością głosów.
10. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez
osobę wybraną przez Zebranie Wiejskie lub pracownika
Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
1) protokół zawierać powinien: porządek zebrania,
opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją
o sposobie i wyniku głosowania.
2) protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego i protokolant.
3) protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu
Wiejskim.
§ 18.
9. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,
w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić
o tajności głosowania na wniosek 1/4 uprawnionych do
głosowania obecnych na Zebraniu.
10. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i ogłasza
je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19.
9. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter
społeczny.
10. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz
zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej.
§ 20.
9. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
10. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki
tymi składnikami mienia i środkami finansowymi,
które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
10) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa
w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
11) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,
m. in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
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13) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym, protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej
oraz innych dokumentów w miarę potrzeb,
14) koordynowanie prac bieżącego i zimowego
utrzymania dróg.
31. Kserokopia dokumentacji, o której mowa w ust. 2
pkt 13, podlega przekazaniu do Urzędu Miejskiego
w terminie 14 dni od odbytego zebrania. Dokumentacja
jest przechowywana w teczce sołectw prowadzonych
przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego.
32. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje całość
oryginalnej dokumentacji do Urzędu Miejskiego w celu
archiwizacji. Przekazanie to winno nastąpić w terminie
30 dni od zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
33. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom co
najmniej raz w roku na Zebraniach Wiejskich
sprawozdanie ze swojej działalności.
34. Sołtys może współuczestniczyć w nadzorze
inwestycji gminnych realizowanych na terenie sołectwa.
35. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
36. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów
zwoływanych przez Burmistrza.
37. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach sołtysów,
Sołtys zgłasza wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub
Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem doradczym.
§ 21.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22.
13. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała
z Radą Sołecką.
14. Rada Sołecka liczy 3 - 5 osób. Decyzję o liczbie
członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.
15. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 23.
9. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter uchwałodawczy,
opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
10. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia projekty uchwał
w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty programów pracy samorządu mieszkańców,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań,
10) wyraża opinie w sprawach własności lub
użytkowania składników majątkowych znajdujących
się na terenie Sołectwa.
§ 24.
29. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im
Sołtys. W przypadku nieobecności Sołtysa, zebraniom
przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez
Sołtysa.
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30. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć radni
Rady Miejskiej z okręgu, w którym leży Sołectwo.
W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne zaproszone
osoby, w szczególności przedstawiciele władz Gminy.
31. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół,
który winien spełniać wymogi określone w § 17 ust. 2.
32. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany
przez Sołtysa.
33. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba
prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz
protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym
posiedzeniu Rady Sołeckiej.
34. Rada Sołecka może podejmować uchwały w przypadku,
gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 jej członków.
35. Rozstrzygnięcia Rady Sołeckiej w sprawach
podejmowanych uchwał oraz składanych wniosków
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
R o z d z i a ł IV
ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 25
1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy
mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze.
3. Kandydatów na Sołtysa członka Rady Sołeckiej mają,
prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa. Kandydatura musi
być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze
losowania. W losowaniu mają prawo uczestniczenia
kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.
§ 26
29. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową
kadencję zarządza Rada Miejska w terminie 3 miesięcy
od wyborów Rady Miejskiej i ustala kalendarz wyborczy
oraz szczegóły ordynacji wyborczej z zachowaniem
przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
30. Wybory przeprowadzają:
1) gminna komisja wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze powołane przez Burmistrza w składach 5-osobowych.
31. Obwodem głosowania jest sołectwo.
32. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród
pracowników samorządowych. W skład komisji wchodzi
z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Miejską.
33. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest
spośród wyborców, zamieszkujących na terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład komisji wchodzi z urzędu pracownik
samorządowy.
34. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem
działalności finansowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39254 –

35. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy
wyborach do rad gmin.
§ 27.
9. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z powodu
jej odwołania w trybie referendum gminnego nie
powodują obowiązku dokonania wyborów do organów
Sołectwa.
10. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe
organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu
objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa
§ 28.
Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie
z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji,
pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 29.
5. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni
przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków,
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa,
3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
5) popełnienia przestępstwa,
6) naruszania zasad współżycia społecznego,
7) nie zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa
w § 36 ust. 2.
34. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/20
mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania
w Zebraniu Wiejskim,
35. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać
uzasadnienie oraz podpisy uprawnionych. Wnioski bez
uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
36. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do
Burmistrza.
37. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym
wniosek zostanie poddany pod głosowanie, w terminie
30 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
38. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba,
której wniosek dotyczy, została prawidłowo zawiadomiona
i nie stawiła się na Zebranie bez usprawiedliwienia.
39. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno
nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
40. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.
Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.
41. Odwołanie Sołtysa nie jest równoznaczne z odwołaniem
Rady Sołeckiej.
§ 30.
9. Odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej
może nastąpić wyłącznie na wniosek Sołtysa.
10. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 31.
13. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed
upływem kadencji nie jest równoznaczna z rezygnacją
całej Rady Sołeckiej.
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14. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo
jego śmierci, Rada Miejska ogłasza przedterminowe
wybory, w terminie jednego miesiąca od daty
odwołania, rezygnacji lub śmierci Sołtysa. Kadencja
organów
Sołectwa
wybranych
w
wyborach
przedterminowych trwa do czasu zakończenia kadencji
Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem § 27 niniejszego Statutu.
15. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
gdy data wyborów przedterminowych przypadałaby w
okresie krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji
organów Sołectwa. W tym przypadku Burmistrz powierza
pełnienie obowiązków jednemu z członków Rady Sołeckiej.
§ 32.
9. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub
całego jej składu, na wniosek Sołtysa Rada Miejska
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających, w
terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji
lub odwołania.
10. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają
się w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
RozdziałV
ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO
§ 33.
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego,
przekazanego przez Gminę na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej oraz przepisach
ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania
mieniem gminnym.
§ 34.
13.Rada Miejska corocznie rozstrzyga czy wyodrębni
w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących
zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia
mieszkańców zgodnie ze strategią rozwoju gminy.
14. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest
w ramach budżetu gminy.
15. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza
się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku
sołectwa składanego zgodnie z ustawą o funduszu
sołeckim.
§ 35.
Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym
Sołectwu w trybie § 33 należy do Sołtysa.
§ 36.
1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa
odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
2. Działalność w tym zakresie podlega corocznemu
zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie, na podstawie
przedstawionego sprawozdania.
§ 37.
9. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się
w zakresie zwykłego zarządu.
10. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
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1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia.
11. Dochody pochodzące z wynajęcia składników
przekazanego sołectwu w zarząd mienia stanowią
dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
12. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez
Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację
zadań Sołectwa.
§ 38.
Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
§ 39.
Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany
przeznaczenia mienia uzależnione są od zgody Rady
Miejskiej.
R o z d z i a ł VI
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 40.
7. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada
Miejska oraz Burmistrz.
8. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest
według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
12. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady
Miejskiej przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna
Komisja
Rady
Miejskiej upoważniona
do
jej
przeprowadzenia w drodze odrębnej uchwały.
13. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu
Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego
imieniu.
14. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania
Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do
urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.
§ 41.
25. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do
kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie
i czasie trwania kontroli.
26. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub
wskazanego przez niego członka Rady Sołeckiej).
27. Sołtys jest zobowiązany zapewnić warunki i środki
niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
28. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół,
który podpisują kontrolujący oraz Sołtys (lub wskazany
przez niego członek Rady Sołeckiej). W protokole
przedstawia się dokładnie stan faktyczny, wnioski
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i zalecenia pokontrolne, które przekazuje się wraz
z protokołem Burmistrzowi, Sołtysowi i Przewodniczącemu
Rady Miejskiej.
29. Sołtys może w terminie 3 dni od otrzymania
protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie
skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.
30. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:
1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
2) Rada Miejska na najbliższej sesji.
11. Sołtys
jest
związany
rozstrzygnięciem
organu
kontrolującego.
§ 42.
21. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego
Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
22. Burmistrz
kontroluje
przedstawione
uchwały
Zebrania Wiejskiego według kryteriów, o których mowa
w § 40 ust. 2.
23. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał
Zebrania Wiejskiego Burmistrz przedstawia te uchwały
Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym
wnioskiem w terminie 60 dni od daty ich doręczenia.
24. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem. Wstrzymanie
wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku
Burmistrza, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Miejską.
25. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę
Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.
§ 43.
9. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego
naruszania prawa przez Sołtysa Rada Miejska, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może, po
uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego zawiesić
Sołtysa w czynnościach, do czasu rozpatrzenia sprawy
jego odwołania przez Zebranie Wiejskie.
10. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa
na sesji nie wstrzymuje możliwości jego odwołania.
R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44.
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.
§ 45.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu
Gminy Ryglice.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
4865
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UCHWAŁA NR LII/383/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Lubecka
Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Wola Lubecka,
w brzmieniu załącznika do uchwały.

uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Lubecka zmieniona
uchwałą Nr XLI/208/06 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/157/01 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie

Załącznik
do uchwały Nr LII/383/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 października 2010 r.
STATUT SOŁECTWA WOLA LUBECKA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Wola Lubecka, w tym:
1) jego nazwę i obszar,
2) zadania i zakres działania,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich
odwoływania,
5) uprawnienia Sołectwa względem składników
mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
6) zasady sprawowania kontroli oraz nadzoru nad
działalnością jego organów, przez organy Gminy.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Ryglice
2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza
Ryglic,
3) Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu,
4) Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa
Wola Lubecka,
5) Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut
Gminy Ryglice,
6) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Ryglicach,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Wola Lubecka,
8) Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ
wspierający Sołtysa Woli Lubeckiej,

9) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Bistuszowa.
§ 3.
26. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Wola Lubecka,
której ogół mieszkańców stanowi samorząd tej wsi.
27. Sołectwo Wola Lubecka jest jednostką pomocniczą
Gminy Ryglice.
28. Sołectwo Wola Lubecka obejmuje obszar 662 ha.
29. Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny do
niniejszego Statutu.
30. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami
i mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową
Gminy Ryglice.
§ 4.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Wola Lubecka działa
na podstawie przepisów prawa, a w szczególności
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na
podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.
R o z d z i a ł II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§ 5.
11. Podstawowym celem utworzenia i działania
Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w
realizacji zadań Gminy.
12. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
Gminy, w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla
mieszkańców sołectwa,
3) podejmowanie innych czynności i działań.
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3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może
podejmować jedynie w zakresie spraw określonych
niniejszym Statutem.
§ 6.
Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności,
dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,
3) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz
wychowania,
4) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy
warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
8) współudział w opracowywaniu planów rozwoju
oraz programów odnowy wsi,
9) tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji prywatnych,
10) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
11) przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem
organizacyjnym i finansowo-materiałowym.
§ 7.
Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej
projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie organizacji spotkań
z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich
wniosków dotyczących Sołectwa,
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
zebraniami wiejskimi.
§ 8.
Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może
wyrażać opinię w sprawach:
1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy Sołectwa,
2) remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i
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cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych,
3) zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
5) projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa.
§ 9.

Sołectwo decyduje w sprawach:
1) mienia komunalnego przekazanego Sołectwu
w zarząd na zasadach bieżącego korzystania z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
2) kierunków, zakresu i form wspólnych prac na
rzecz miejsca zamieszkania.
R o z d z i a ł III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ 10.
6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
7. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§ 11.
11. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu
uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
12. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
26) zajmowanie stanowiska i podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa
i jego mieszkańców, a w szczególności dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia
jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy
nazwy sołectwa oraz przekazanie lub odebranie
Sołectwu składników majątkowych należących do
Gminy jako właściciela,
27) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach
określonych przepisami prawa, lub gdy
o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi
organ gminy,
28) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych,
29) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów Sołectwa,
30) odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 12.
9. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są
wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi
mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo
wyborcze do Rady Miejskiej.
10. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim
obejmuje następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
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3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
5) udziału w głosowaniu.
§ 13.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w
roku. Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane do
końca kwietnia danego roku. Drugie zebranie winno
odbyć się w terminie do końca września danego roku.
17. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na
wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
na pisemny wniosek co najmniej 1/30 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim
przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.
18. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia
Radę Miejską i Burmistrza, podając miejsce i termin
Zebrania oraz dołączając projektowany porządek obrad.
19. Projekt porządku obrad opracowuje inicjator
zwołania zebrania.
§ 14.
1. O miejscu i terminie zwołania zebrania oraz proponowanym porządku obrad Sołtys zawiadamia mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie,
co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem,
chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu. Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku braku quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie bez względu na
liczbę obecnych.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co
najmniej 60 uprawnionych.
8. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana w ust.
2 liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza II termin
Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego
uczestników.
§ 15.
11. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
12. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.
§ 16.
11. Przewodniczenie
obradom
Zebrania
Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych
mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) przeprowadzaniu głosowania,
7) czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju
podczas obrad i głosowania.
12. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może
odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 17.

11. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad
przedłożony przez Przewodniczącego obrad lub
dokonuje w nim zmian, zwykłą większością głosów.
12. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez
osobę wybraną przez Zebranie Wiejskie lub pracownika
Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
1) protokół zawierać powinien: porządek zebrania,
opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją
o sposobie i wyniku głosowania.
2) protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego i protokolant.
3) protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu
Wiejskim.
§ 18.
11. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,
w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić
o tajności głosowania na wniosek 1/4 uprawnionych
do głosowania obecnych na Zebraniu.
12. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i ogłasza
je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19.
11. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter
społeczny.
12. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz
zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej.
§ 20.
11. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
12. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki
tymi składnikami mienia i środkami finansowymi,
które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
10) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa
w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
11) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.
in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
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13) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym, protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej
oraz innych dokumentów w miarę potrzeb,
14) koordynowanie prac bieżącego i zimowego
utrzymania dróg.
38. Kserokopia dokumentacji, o której mowa w ust. 2
pkt 13, podlega przekazaniu do Urzędu Miejskiego
w terminie 14 dni od odbytego zebrania. Dokumentacja
jest przechowywana w teczce sołectw prowadzonych
przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego.
39. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje całość
oryginalnej dokumentacji do Urzędu Miejskiego w celu
archiwizacji. Przekazanie to winno nastąpić w terminie
30 dni od zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
40. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom co
najmniej raz w roku na Zebraniach Wiejskich
sprawozdanie ze swojej działalności.
41. Sołtys może współuczestniczyć w nadzorze
inwestycji gminnych realizowanych na terenie sołectwa.
42. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
43. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów
zwoływanych przez Burmistrza.
44. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach
sołtysów, Sołtys zgłasza wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem
doradczym.
§ 21.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22.
16. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała
z Radą Sołecką.
17. Rada Sołecka liczy 3 - 5 osób. Decyzję o liczbie
członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.
18. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 23.
11. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter uchwałodawczy,
opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
12. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w
sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty programów pracy samorządu mieszkańców,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań,
11) wyraża opinie w sprawach własności lub
użytkowania składników majątkowych znajdujących
się na terenie Sołectwa.
§ 24.
36. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im
Sołtys. W przypadku nieobecności Sołtysa, zebraniom
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przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez
Sołtysa.
37. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć radni
Rady Miejskiej z okręgu, w którym leży Sołectwo.
W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne zaproszone
osoby, w szczególności przedstawiciele władz Gminy.
38. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół,
który winien spełniać wymogi określone w § 17 ust. 2.
39. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany
przez Sołtysa.
40. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba
prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz
protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym
posiedzeniu Rady Sołeckiej.
41. Rada Sołecka może podejmować uchwały w przypadku,
gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 jej członków.
42. Rozstrzygnięcia
Rady
Sołeckiej
w
sprawach
podejmowanych uchwał oraz składanych wniosków
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
R o z d z i a ł IV
ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 25
1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
3. Kandydatów na Sołtysa członka Rady Sołeckiej mają,
prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa. Kandydatura musi
być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze
losowania. W losowaniu mają prawo uczestniczenia
kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.
§ 26
36. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową
kadencję zarządza Rada Miejska w terminie 3 miesięcy
od wyborów Rady Miejskiej i ustala kalendarz wyborczy
oraz szczegóły ordynacji wyborczej z zachowaniem
przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
37. Wybory przeprowadzają:
1) gminna komisja wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze powołane przez Burmistrza w składach 5-osobowych.
38. Obwodem głosowania jest sołectwo.
39. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród
pracowników samorządowych. W skład komisji wchodzi
z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Miejską.
40. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest spośród
wyborców, zamieszkujących na terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład
komisji wchodzi z urzędu pracownik samorządowy.
41. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem
działalności finansowej.
42. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy
wyborach do rad gmin.
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§ 27.
11. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z
powodu jej odwołania w trybie referendum gminnego
nie powodują obowiązku dokonania wyborów do
organów Sołectwa.
12. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe
organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu
objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa
§ 28.
Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie
z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji,
pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 29.
6. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni
przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków,
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa,
3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
5) popełnienia przestępstwa,
6) naruszania zasad współżycia społecznego,
7) nie zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa
w § 36 ust. 2.
42. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/20
mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania
w Zebraniu Wiejskim,
43. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać
uzasadnienie oraz podpisy uprawnionych. Wnioski bez
uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
44. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do
Burmistrza.
45. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym
wniosek zostanie poddany pod głosowanie, w terminie 30
dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
46. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że
osoba, której wniosek dotyczy, została prawidłowo
zawiadomiona i nie stawiła się na Zebranie bez
usprawiedliwienia.
47. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno
nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
48. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.
Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.
49. Odwołanie Sołtysa nie jest równoznaczne z odwołaniem
Rady Sołeckiej.
§ 30.
11. Odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej
może nastąpić wyłącznie na wniosek Sołtysa.
12. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 31.
16. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed
upływem kadencji nie jest równoznaczna z rezygnacją
całej Rady Sołeckiej.
17. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo
jego śmierci, Rada Miejska ogłasza przedterminowe
wybory, w terminie jednego miesiąca od daty
odwołania, rezygnacji lub śmierci Sołtysa. Kadencja
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organów
Sołectwa
wybranych
w
wyborach
przedterminowych trwa do czasu zakończenia kadencji
Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem § 27 niniejszego Statutu.
18. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, gdy
data wyborów przedterminowych przypadałaby w okresie
krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji organów
Sołectwa. W tym przypadku Burmistrz powierza pełnienie
obowiązków jednemu z członków Rady Sołeckiej.
§ 32.
11. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub
całego jej składu, na wniosek Sołtysa Rada Miejska
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
w terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji
lub odwołania.
12. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają
się w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
RozdziałV
ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO
§ 33.
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego,
przekazanego przez Gminę na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej oraz przepisach
ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania
mieniem gminnym.
§ 34.
16.Rada Miejska corocznie rozstrzyga czy wyodrębni
w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących
zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia
mieszkańców zgodnie ze strategią rozwoju gminy.
17. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest
w ramach budżetu gminy.
18. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się
na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku
sołectwa składanego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
§ 35.
Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym
Sołectwu w trybie § 33 należy do Sołtysa.
§ 36.
1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa
odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
2. Działalność w tym zakresie podlega corocznemu
zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie, na podstawie
przedstawionego sprawozdania.
§ 37.
11. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się
w zakresie zwykłego zarządu.
12. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia.
13. Dochody pochodzące z wynajęcia składników
przekazanego sołectwu w zarząd mienia stanowią
dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
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14. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez
Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację
zadań Sołectwa.
§ 38.
Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
§ 39.
Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany przeznaczenia mienia uzależnione są od zgody Rady Miejskiej.
R o z d z i a ł VI
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 40.
9. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada
Miejska oraz Burmistrz.
10. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana
jest według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
15. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej
przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna Komisja Rady
Miejskiej upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze
odrębnej uchwały.
16. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu
Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego
imieniu.
17. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania
Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do
urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.

z protokołem Burmistrzowi, Sołtysowi i Przewodniczącemu
Rady Miejskiej.
35. Sołtys może w terminie 3 dni od otrzymania
protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie
skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.
36. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:
1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
2) Rada Miejska na najbliższej sesji.
12. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu
kontrolującego.
§ 42.
26. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego
Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
27. Burmistrz kontroluje przedstawione uchwały Zebrania
Wiejskiego według kryteriów, o których mowa w § 40 ust. 2.
28. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał
Zebrania Wiejskiego Burmistrz przedstawia te uchwały
Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym
wnioskiem w terminie 60 dni od daty ich doręczenia.
29. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem. Wstrzymanie
wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku
Burmistrza, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Miejską.
30. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę
Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.
§ 43.
11. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego
naruszania prawa przez Sołtysa Rada Miejska, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może, po
uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego zawiesić
Sołtysa w czynnościach, do czasu rozpatrzenia sprawy
jego odwołania przez Zebranie Wiejskie.
12. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa
na sesji nie wstrzymuje możliwości jego odwołania.
R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.
31. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do
kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie i
czasie trwania kontroli.
32. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub
wskazanego przez niego członka Rady Sołeckiej).
33. Sołtys jest zobowiązany zapewnić warunki i środki
niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
34. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół,
który podpisują kontrolujący oraz Sołtys (lub wskazany
przez niego członek Rady Sołeckiej). W protokole
przedstawia się dokładnie stan faktyczny, wnioski
i zalecenia pokontrolne, które przekazuje się wraz
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§ 44.
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.
§ 45.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu Gminy Ryglice.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
4866
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Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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UCHWAŁA NR LII/384/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalasowa
Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa
w brzmieniu załącznika do uchwały.

Zalasowa,

uchwalenia Statutu Sołectwa Zalasowa zmieniona
uchwałą Nr XLI/209/06 Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/158/01 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie

Załącznik
do uchwały Nr LII/384/10
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 15 października 2010 r.
STATUT SOŁECTWA ZALASOWA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania
Sołectwa Zalasowa, w tym:
1) jego nazwę i obszar,
2) zadania i zakres działania,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich
odwoływania,
5) uprawnienia Sołectwa względem składników
mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
6) zasady sprawowania kontroli oraz nadzoru nad
działalnością jego organów, przez organy Gminy.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Ryglice
2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza
Ryglic,
3) Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu,
4) Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa
Zalasowa,
5) Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut
Gminy Ryglice,
6) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Ryglicach,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Zalasowa,
8) Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ
wspierający Sołtysa Zalasowej,

9) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Zalasowa.
§ 3.
31. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Zalasowa,
której ogół mieszkańców stanowi samorząd tej wsi.
32. Sołectwo Zalasowa jest jednostką pomocniczą
Gminy Ryglice.
33. Sołectwo Zalasowa obejmuje obszar 2 681 ha.
34. Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny do
niniejszego Statutu.
35. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami
i mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową
Gminy Ryglice.
§ 4.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Zalasowa działa na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.
R o z d z i a ł II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§ 5.
13. Podstawowym celem utworzenia i działania
Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.
14. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy
poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
Gminy, w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla
mieszkańców sołectwa,
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3) podejmowanie innych czynności i działań.
3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może
podejmować jedynie w zakresie spraw określonych
niniejszym Statutem.
§ 6.
Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności,
dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,
3) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz
umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz
wychowania,
4) organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
8) współudział w opracowywaniu planów rozwoju
oraz programów odnowy wsi,
9) tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji prywatnych,
10) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
11) przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem
organizacyjnym i finansowo-materiałowym.
§ 7.
Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej
projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza
poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie organizacji spotkań z
wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między
zebraniami wiejskimi.
§ 8.
Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może
wyrażać opinię w sprawach:
1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy Sołectwa,
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2) remontów kapitalnych obiektów stanowiących
mienie komunalne, budowy dróg i ulic oraz ich
oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali
użytkowych,
3) zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
5) projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy
w części dotyczącej Sołectwa.
§ 9.

Sołectwo decyduje w sprawach:
1) mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w
zarząd na zasadach bieżącego korzystania z tego
mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
2) kierunków, zakresu i form wspólnych prac na
rzecz miejsca zamieszkania.
R o z d z i a ł III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ 10.
7. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
8. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§ 11.
13. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we
wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
14. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
31) zajmowanie stanowiska i podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa
i jego mieszkańców, a w szczególności dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia
jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy
nazwy sołectwa oraz przekazanie lub odebranie
Sołectwu składników majątkowych należących do
Gminy jako właściciela,
32) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach
określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ
gminy,
33) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie
wykonania przez mieszkańców Sołectwa
wspólnych prac społecznie użytecznych,
34) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena
pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów Sołectwa,
35) odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 12.
11. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są
wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi
mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo
wyborcze do Rady Miejskiej.
12. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim
obejmuje następujące prawa:
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1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
5) udziału w głosowaniu.
§ 13.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku. Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane
do końca kwietnia danego roku. Drugie zebranie winno
odbyć się w terminie do końca września danego roku.
20. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na
wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
na pisemny wniosek co najmniej 1/30 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim
przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.
21. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołtys zawiadamia
Radę Miejską i Burmistrza, podając miejsce i termin
Zebrania oraz dołączając projektowany porządek obrad.
22. Projekt porządku obrad opracowuje inicjator
zwołania zebrania.
§ 14.
1. O miejscu i terminie zwołania zebrania oraz proponowanym porządku obrad Sołtys zawiadamia mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie,
co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem,
chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu. Zawiadomienie musi zawierać informację, że w przypadku braku quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie bez względu na
liczbę obecnych.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział
co najmniej 230 uprawnionych.
9. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana w ust.
2 liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza II termin
Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego
uczestników.
§ 15.
13. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
14. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego
obrad.
§ 16.
13. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych
mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) przeprowadzaniu głosowania,
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7) czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju
podczas obrad i głosowania.
14. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może
odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 17.
13. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad
przedłożony przez Przewodniczącego obrad lub
dokonuje w nim zmian, zwykłą większością głosów.
14. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez
osobę wybraną przez Zebranie Wiejskie lub pracownika
Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
1) protokół zawierać powinien: porządek zebrania,
opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją o
sposobie i wyniku głosowania.
2) protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania
Wiejskiego i protokolant.
3) protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu
Wiejskim.
§ 18.
13. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,
w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić
o tajności głosowania na wniosek 1/4 uprawnionych do
głosowania obecnych na Zebraniu.
14. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i ogłasza
je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19.
13. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter
społeczny.
14. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz
zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej.
§ 20.
13. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
14. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
7) pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki
tymi składnikami mienia i środkami finansowymi,
które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
10) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa
w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
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11) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.
in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
13) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym, protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej
oraz innych dokumentów w miarę potrzeb,
14) koordynowanie prac bieżącego i zimowego
utrzymania dróg.
45. Kserokopia dokumentacji, o której mowa w ust. 2
pkt 13, podlega przekazaniu do Urzędu Miejskiego
w terminie 14 dni od odbytego zebrania. Dokumentacja
jest przechowywana w teczce sołectw prowadzonych
przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego.
46. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje całość
oryginalnej dokumentacji do Urzędu Miejskiego w celu
archiwizacji. Przekazanie to winno nastąpić w terminie
30 dni od zakończenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
47. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom co
najmniej raz w roku na Zebraniach Wiejskich
sprawozdanie ze swojej działalności.
48. Sołtys może współuczestniczyć w nadzorze
inwestycji gminnych realizowanych na terenie sołectwa.
49. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
50. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów
zwoływanych przez Burmistrza.
51. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach
sołtysów, Sołtys zgłasza wnioski w imieniu Zebrania
Wiejskiego lub Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem
doradczym.
§ 21.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22.
19. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała
z Radą Sołecką.
20. Rada Sołecka liczy 3 - 5 osób. Decyzję o liczbie
członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.
21. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 23.
13. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie
Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter uchwałodawczy,
opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
14. Rada Sołecka w szczególności:
1) opracowuje i przedstawia projekty uchwał
w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania
przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty programów pracy samorządu mieszkańców,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań,
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12) wyraża opinie w sprawach własności lub
użytkowania składników majątkowych znajdujących
się na terenie Sołectwa.
§ 24.

43. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im
Sołtys. W przypadku nieobecności Sołtysa, zebraniom
przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez
Sołtysa.
44. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć radni
Rady Miejskiej z okręgu, w którym leży Sołectwo.
W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne zaproszone
osoby, w szczególności przedstawiciele władz Gminy.
45. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół,
który winien spełniać wymogi określone w § 17 ust. 2.
46. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany
przez Sołtysa.
47. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba
prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz
protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym
posiedzeniu Rady Sołeckiej.
48. Rada
Sołecka
może
podejmować
uchwały
w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy co
najmniej 1/2 jej członków.
49. Rozstrzygnięcia
Rady
Sołeckiej
w
sprawach
podejmowanych uchwał oraz składanych wniosków
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
R o z d z i a ł IV
ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 25
1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy
mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze.
3. Kandydatów na Sołtysa członka Rady Sołeckiej mają,
prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa. Kandydatura musi
być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze
losowania. W losowaniu mają prawo uczestniczenia
kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.
§ 26
43. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową
kadencję zarządza Rada Miejska w terminie 3 miesięcy
od wyborów Rady Miejskiej i ustala kalendarz wyborczy
oraz szczegóły ordynacji wyborczej z zachowaniem
przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
44. Wybory przeprowadzają:
1) gminna komisja wyborcza,
2) obwodowe komisje wyborcze powołane przez Burmistrza w składach 5-osobowych.
45. Obwodem głosowania jest sołectwo.
46. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród
pracowników samorządowych. W skład komisji wchodzi
z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Miejską.
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47. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest
spośród wyborców, zamieszkujących na terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład komisji wchodzi z urzędu pracownik
samorządowy.
48. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem
działalności finansowej.
49. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy
wyborach do rad gmin.
§ 27.
13. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z powodu jej
odwołania w trybie referendum gminnego nie powodują
obowiązku dokonania wyborów do organów Sołectwa.
14. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe
organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu
objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa
§ 28.
Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie
z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji,
pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 29.
7. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni
przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, z powodu:
1) niewykonywania swoich obowiązków,
2) naruszania postanowień Statutu Sołectwa,
3) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
5) popełnienia przestępstwa,
6) naruszania zasad współżycia społecznego,
7) nie zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa
w § 36 ust. 2.
50. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/20
mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania
w Zebraniu Wiejskim,
51. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać
uzasadnienie oraz podpisy uprawnionych. Wnioski bez
uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
52. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do
Burmistrza.
53. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym
wniosek zostanie poddany pod głosowanie, w terminie
30 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
54. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że
osoba, której wniosek dotyczy, została prawidłowo
zawiadomiona i nie stawiła się na Zebranie bez
usprawiedliwienia.
55. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno
nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
56. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.
Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.
57. Odwołanie Sołtysa nie jest równoznaczne z
odwołaniem Rady Sołeckiej.
§ 30.
13. Odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej
może nastąpić wyłącznie na wniosek Sołtysa.
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14. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej
przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 31.
19. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed
upływem kadencji nie jest równoznaczna z rezygnacją
całej Rady Sołeckiej.
20. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo
jego śmierci, Rada Miejska ogłasza przedterminowe
wybory, w terminie jednego miesiąca od daty odwołania,
rezygnacji lub śmierci Sołtysa. Kadencja organów
Sołectwa wybranych w wyborach przedterminowych trwa
do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej,
z zastrzeżeniem § 27 niniejszego Statutu.
21. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się,
gdy data wyborów przedterminowych przypadałaby
w okresie krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji
organów Sołectwa. W tym przypadku Burmistrz
powierza pełnienie obowiązków jednemu z członków
Rady Sołeckiej.
§ 32.
13. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub
całego jej składu, na wniosek Sołtysa Rada Miejska
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających, w
terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji
lub odwołania.
14. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają
się w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
RozdziałV
ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO
§ 33.
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego,
przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w
odrębnej uchwale Rady Miejskiej oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.
§ 34.
19.Rada Miejska corocznie rozstrzyga czy wyodrębni
w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących
zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia
mieszkańców zgodnie ze strategią rozwoju gminy.
20. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest
w ramach budżetu gminy.
21. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza
się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku
sołectwa składanego zgodnie z ustawą o funduszu
sołeckim.
§ 35.
Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym
Sołectwu w trybie § 33 należy do Sołtysa.
§ 36.
1. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa
odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
2. Działalność w tym zakresie podlega corocznemu
zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie, na podstawie
przedstawionego sprawozdania.
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§ 37.
13. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się
w zakresie zwykłego zarządu.
14. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia.
15. Dochody pochodzące z wynajęcia składników
przekazanego sołectwu w zarząd mienia stanowią
dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
16. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez
Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację
zadań Sołectwa.
§ 38.
Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
§ 39.
Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany
przeznaczenia mienia uzależnione są od zgody Rady
Miejskiej.
R o z d z i a ł VI
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 40.
11. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada
Miejska oraz Burmistrz.
12. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana
jest według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
18. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady
Miejskiej przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna
Komisja
Rady
Miejskiej
upoważniona
do
jej
przeprowadzenia w drodze odrębnej uchwały.
19. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu
Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego
imieniu.
20. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych
informacji i danych dotyczących funkcjonowania
Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do
urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.
§ 41.
37. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do
kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie
i czasie trwania kontroli.
38. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub
wskazanego przez niego członka Rady Sołeckiej).
39. Sołtys jest zobowiązany zapewnić warunki i środki
niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Poz. 4867

40. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół,
który podpisują kontrolujący oraz Sołtys (lub wskazany
przez niego członek Rady Sołeckiej). W protokole
przedstawia się dokładnie stan faktyczny, wnioski
i zalecenia pokontrolne, które przekazuje się wraz
z protokołem Burmistrzowi, Sołtysowi i Przewodniczącemu
Rady Miejskiej.
41. Sołtys może w terminie 3 dni od otrzymania
protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie
skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.
42. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:
1) Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
2) Rada Miejska na najbliższej sesji.
13. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu
kontrolującego.
§ 42.
31. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego
Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
32. Burmistrz
kontroluje
przedstawione
uchwały
Zebrania Wiejskiego według kryteriów, o których mowa
w § 40 ust. 2.
33. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał
Zebrania Wiejskiego Burmistrz przedstawia te uchwały
Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym
wnioskiem w terminie 60 dni od daty ich doręczenia.
34. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem. Wstrzymanie
wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku
Burmistrza, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Miejską.
35. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę
Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.
§ 43.
13. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego
naruszania prawa przez Sołtysa Rada Miejska, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może, po
uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego zawiesić
Sołtysa w czynnościach, do czasu rozpatrzenia sprawy
jego odwołania przez Zebranie Wiejskie.
14. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa
na sesji nie wstrzymuje możliwości jego odwołania.
R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44.
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze
uchwały.
§ 45.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu
Gminy Ryglice.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus
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UCHWAŁA NR LII/387/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Ryglice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska
w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Ryglice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/158/08 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryglice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 547, poz. 3537 z późn. zm.) §138, ust. 1 pkt 3 –
otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2104
z późniejszymi zmianami),”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Pikus

4868

4869
4869

UCHWAŁA NR XLII/439/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 2001 r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zmianami/ oraz
art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fiDZIAŁ

ROZDZIAŁ

700
70005

756

75621

900
90002

90095

926
92601

nansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz.1240/ Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1.
1) Dokonuje się następujących zmian w dochodach:

TREŚĆ
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody majątkowe
w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa
Dochody bieżące
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dochody majątkowe
w tym: dofinansowanie ze środków europ.do likwidacji
wysypiska w Polanowicach
Pozostała działalność
Dochody majątkowe
w tym:
- dofinansowanie do modernizacji parku przy MGCK
- dotacja ze starostwa na przebudowę ul. Zagłoby
- Dotacja z WFOŚ
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

ZMNIEJSZENIE
DOCHODÓW
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
500.000,00

ZWIĘKSZENIE
DOCHODÓW
-

500.000,00

-

500.000,00
500.000,00

-

1.040.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00

420.000,00-

520.000,00
520.000,00

420.000,00
420.000,00

100.000,00
270.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00

270.000,00150.000,00-
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Dochody majątkowe
w tym: dofinansowanie do budowy boiska przy ZSO
w Słomnikach
Ogółem :

300.000,00
300.000,00

-

2.640.000,00

420.000,00

2) Dokonuje się następujących zmian w wydatkach:
Dział

Rozdz.

700
70005

Treść

Zmniejszenie
wydatków
-

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe:
- zakup gruntów

3) Zwiększenie przychodów - o kwotę 3.020.000,00 zł
Wolne środki - o kwotę 3.020.000,00 zł
§ 2. W związku ze zmianami budżetu wynikającymi
z § 1 ulega zmianie załącznik Nr 12 Uchwały Budżetowej
Gminy Słomniki na 2010 r. Nr XXXIV/345/09 Rady Miejskiej w Słomnikach

Zwiększenie
wydatków
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki
4869

4870
4870

UCHWAŁA NR XLII/442/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
Na podst.art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm./oraz art.211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz.1240 z póżn.zm./ Rada Miejska
uchwala co następuje :
§ 1.

-

Kredyty krajowe - o kwotę 1.700.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Słomniki
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) Zmniejszenie przychodów - o kwotę 1.700.000,00 zł
Pożyczki krajowe - o kwotę 1.700.000,00 zł
2) Zwiększenie przychodów - o kwotę 1.700.000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik

4870

4871
4871

UCHWAŁA NR XLV/ 317 /10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 211, 212, 214,
215, 216, 217, 235, 236, 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice u ch w a l a co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Ustalone zmiany dochodów obejmują:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę - 733 925,00 zł.,
w tym:
1) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 730 182,00 zł
2) Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 743,00 zł
2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 40 943,00 zł.,
w tym:
1) Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 40 943,00 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Ustalone zmiany wydatków budżetu obejmują:
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1. Zwiększenia planu wydatków bieżących na
łączna kwotę - 461 500,00 zł, w tym na:

1441162,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 461 500,00
zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365 000,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
96 500,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
1441162,00 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1244927,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.

2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących na
łączna kwotę - 92 200,00 zł, w tym na:
1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00
zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
23 000,00 zł
2) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 18 200,00 zł
3) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46 000,00 zł
określone według załącznika Nr 2.1 do niniejszej
uchwały.
3. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych na
łączną kwotę - 310 000,00 zł, w tym na:
1) Wydatki na inwestycje w kwocie 310 000,00 zł
określone według załącznika Nr 2.2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 196235,00 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie

§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele
z zakresu ochrony środowiska finansowane z tych dochodów o kwotę 6500,00 zł.
2. W związku z postanowieniem wynikającym
z ust. 1 załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/283/10 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 04 lutego 2010r. w sprawie
zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice
w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu obejmujące
planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2010,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym
dokonuje się zmiany w przedłożonej przez Wójta Gminy
Spytkowice Prognozie Kwoty Długu Gminy Spytkowice
na lata 2010 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/ 317 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU
Lp

Dział

Treść – wg źródeł

1

020

2

750

3

756

Leśnictwo
w tym: dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Administracja publiczna
w tym: dochody bieżące
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
w tym: dochody bieżące
- podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne
jednostki organizacyjne

Kwota
zwiększenia
-

Kwota
zmniejszenia
550,00
550,00
550,00

-

500,00
500,00
500,00

6 500,00

37 200,00

6 500,00
-

37 200,00
12 000,00

-

500,00
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4

758

5

801

6

852
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- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
- podatek rolny – osoby fizyczne
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne
- wpływy z różnych opłat–opłaty środowiskowe
Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – ze środków rezerwy
subwencji ogólnej na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na
podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t. w związku
z art. 34 ust. 1 ustawy z 24.06.2010r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r., za decyzją
Ministra Finansów z dnia 25.10.2010r. znak ST3/4822/1/EKY/2010
w tym: dochody majątkowe
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego– pozostałych po wykonaniu zadania „budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Bachowicach w ramach programu Moje boisko Orlik
2012”
Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące
- wpływy z usług – opłata za posiłek w stołówce szkolnej
Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące
- wpływy z usług - opiekuńczych świadczonych przez GOPS
- pozostałe odsetki – od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych GOPS
Razem zmiany dochodów :
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

-

6 500,00
5 000,00
2 000,00
8 000,00
3 200,00

6 500,00
637 425,00
633 682,00
633 682,00

-

3 743,00
3 743,00

-

90 000,00
90 000,00
90 000,00
-

2 693,00
2 693,00
2 193,00
500,00

733 925,00

40 943,00

730 182,00
3 743,00

40 943,00
-

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/ 317 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU
Lp

Dział

1

600

2

700

3

756

4

757

Rozdział

Treść

Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
w tym: wydatki majątkowe
60016
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym: wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego

Kwota
zwiększenia
-

Kwota
zmniejszenia
84 000,00
40 000,00
40 000,00
44 000,00
44 000,00
226 000,00
226 000,00
226 000,00
9 000,00

-

9 000,00

-

9 000,00
46 000,00
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Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym: wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
80104
Przedszkola
w tym: wydatki bieżące
80110
Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym: wydatki bieżące
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
w tym: wydatki bieżące
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym: wydatki bieżące
85215
Dodatki mieszkaniowe
w tym: wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
Razem zmiany wydatków:
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

-

46 000,00

455 000,00
137 000,00
137 000,00
60 000,00
60 000,00
168 000,00
168 000,00
90 000,00
90 000,00
-

46 000,00
37 200,00
19 000,00
19 000,00
16 000,00

6 500,00
6 500,00
6 500,00
461 500,00

16 000,00
2 200,00
2 200,00
402 200,00

461 500,00
-

92 200,00
310 000,00

75702

5

801

6

852

7

900

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XLV/ 317 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WYDATKÓW BIEŻACYCH W 2010 ROKU
Lp

Dział

1

756

2

3

757

801

Rozdział

Treść

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Obsługa długu publicznego
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego w tym:
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80104
Przedszkola w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Kwota
zwiększenia
-

Kwota
zmniejszenia
9 000,00

-

9 000,00

-

9 000,00
5 000,00
4 000,00
46 000,00
46 000,00

-

46 000,00

455 000,00
137 000,00
137 000,00
137 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00

-

Dziennik Urzędowy
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Gimnazja w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w tym:
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85215
Dodatki mieszkaniowe w tym:
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem zmiany wydatków bieżących :
w tym:
Wydatki bieżące jednostek budżetowych , z tego:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorial.
80110

4

5

852

900

168 000,00
168 000,00
168 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
-

37 200,00
19 000,00
19 000,00
19 000,00
16 000,00

6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
461 500,00

16 000,00
2 200,00
2 200,00
92 200,00

461 500,00
365 000,00
96 500,00
-

28 000,00
5 000,00
23 000,00
18 200,00
46 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XLV/ 317 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU
Lp

Dział

1

600

2

700

Rozdział

Treść

Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
w tym: inwestycje
1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych,z tego:
-dotacja dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie
zadania - budowa odwodnienia przy ul. Wiślanej
w Spytkowicach w ciągu drogi powiatowej Nr 1774K
Spytkowice – Poręba Żegoty
60016
Drogi publiczne gminne
w tym: inwestycje
1) kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez remont
chodników dla pieszych przy ul. Bożego Ciała, św. Jana,
św. Katarzyny w Spytkowicach.
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: inwestycje
1) nadbudowa, rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania kompleksu budynków użyteczności
publicznej poł. w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 – etap I –
nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachowej

Kwota
zwiększenia
-

Kwota
zmniejszenia
84 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

-

40 000,00

-

44 000,00
44 000,00
44 000,00

-

226 000,00
226 000,00
226 000,00
212 000,00

Dziennik Urzędowy
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2) wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym –
WDK w Bachowicach
Razem zmiany wydatków majątkowych :
w tym:
inwestycje

-

14 000,00

-

310 000,00

-

310 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/ 317 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE W 2010 ROKU
Lp
1
2
3
4

5

Treść
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik – Deficyt
Przychody, z tego:
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczenia z lat ubiegłych
Rozchody, z tego z tytułu spłaty rat z zaciągniętych kredytów:
- kredyt z roku 2007
- kredyt z roku 2008

kwota
24 156 000,82
24 352 235,82
196 235,00
1 441 162,00
1 441 162,00
1 244 927,00
978 127,00
266 800,00

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLV/ 317 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA CELE Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW W 2010 ROKU

Lp
1

Dział
756

2

900

Lp
1

Dział
900

D O CH O D Y
Treść – wg źródeł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat – opłaty środowiskowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów – środki GFOŚiGW zgromadzone do dnia 31.12.2009r.
Razem dochody :
WYDATKI
Rozdział
Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem wydatki:

kwota
16 500,00
16 500,00
16 500,00
317,00
317,00
317,00
16 817,00
kwota
16 817,00
16 817,00
16 817,00
16 817,00
16 817,00

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLV/ 317 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU
Lp Dział Rozdział

Treść /
Rodzaj dotacji z budżetu

1 600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie
zadania - budowa odwodnienia przy ul. Wiślanej
w Spytkowicach w ciągu drogi powiatowej Nr 1774K
Spytkowice – Poręba Żegoty
Razem zmniejszenie kwot dotacji:
w tym:
dotacje celowe z tego:
w zakresie wydatków majątkowych

Kwota zwiększenia –
dla jednostek:
sektora
spoza
finansów
sektora
publicznych finansów
publicznych
-

Kwota zmniejszenia –
dla jednostek:
sektora
spoza
finansów
sektora
publicznych finansów
publicznych
40 000,00
40 000,00
40 000,00
-

-

40 000,00

-

40 000,00
40 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLV/ 317 /10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY SPYTKOWICE na lata 2010 – 2017
Treść
I. Dochody budżetu ogółem, w tym:
1.1 bieżące , z tego:
1.1.1 podatki i opłaty lokalne
1.1.2 udziały w podatkach państwowych
1.1.3 dochody z mienia i inne
1.1.4 subwencje
1.1.5 dotacje
1.1.6 środki z budżetu UE
1.2 majątkowe , z tego:
1.2.1 ze sprzedaży majątku
1.2.2 dotacje
1.2.3 środki z budżetu UE,w tym:
środki UE –dofinansowanie kanalizacji
w ramach MRPO 2007-2013
1.2.4 inne dochody
II. Przychody budżetu
2.1 Kredyty bankowe
2.2 Wolne środki
Ogółem poz. I + II
III. Wydatki budżetu
3.1 Wydatki bieżące , w tym:
3.1.1 koszty obsługi długu - odsetki
w tym:
3.1.1.1 od kredytów
3.1.1.2 od pożyczek
3.2 wydatki majątkowe , w tym:
3.2.1 inwestycyjne
3.2.2 inwestycyjne – wykon. Kanaliz.
IV. Rozchody budżetu
4.1 Spłata kredytów, w tym:
4.1.1 kredyt z roku 2007

2012
25277953,52
21711603,52
2139063,00
4169913,00
664413,00
11527745,00
3049030,00
161439,52
3566350,00
80000,00
3486350,00
3486350,00

2013
22041099,00
21981099,00
2181845,00
4253312,00
677702,00
11758230,00
3110010,00
60000,00
60000,00
-

2014
22300607,00
22260607,00
2225482,00
4295845,00
691257,00
11875813,00
3172210,00
40000,00
40000,00
-

2015
22544105,00
22544105,00
2269992,00
4338804,00
705083,00
11994572,00
3235654,00
-

2016
22831655,00
22831655,00
2315392,00
4382192,00
719185,00
12114518,00
3300368,00
-

2017
23123322,00
23123322,00
2361700,00
4426014,00
733569,00
12235663,00
3366376,00
-

2010
24156000,82
23761914,82
2071600,00
4150307,00
750688,00
11903274,00
4574524,47
311521,35
394086,00
200000,00
24000,00
166343,00
-

2011
23040921,70
21446771,70
2097120,00
4088150,00
651385,00
11301710,00
2989245,00
319161,70
1594150,00
100000,00
1494150,00
1494150,00

3743,00
1441162,00
1441162,00
25597162,82
24352235,82
22182999,82
174000,00

2134500,00
2134500,00
25175421,70 25277953,52 22041099,00 22300607,00 22544105,00 22831655,00 23123322,00
24669789,70 24415821,52 21179867,00 21439375,00 21682873,00 21970430,00 22502122,00
20534626,70 20531946,52 21011254,00 21293762,00 21511700,00 21780014,00 22149975,00
190000,00
285570,00
219409,00
168851,00
114193,00
64342,00
20477,00

174000,00
190000,00
285570,00
2169236,00 4135163,00 3883875,00
2169236,00 506 513,00 105613,00
3628650,00 3778262,00
1244927,00
505632,00
862132,00
1244927,00
505632,00
862132,00
978127,00
238832,00
238832,00

219409,00
168613,00
168613,00
861232,00
861232,00
238832,00

168851,00
145613,00
145613,00
861232,00
861232,00
238832,00

114193,00
171173,00
171173,00
861232,00
861232,00
238832,00

64342,00
190416,00
190416,00
861225,00
861231,00
238825,00

20477,00
352147,00
352147,00
621200,00
621200,00
-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613
4.1.2 kredyt z roku 2008
4.1.3 kredyt z roku 2011
4.2 Spłata pożyczek
4.3 Udzielone poręczenia i gwarancje
V. Łączne spłaty – (poz. 3.1.1 + 4.1 +
4.2)
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku,
w tym:
6.1 Raty kredytów
VII. Procentowy udział spłat
w dochodach
Indywidualny limit obciążeń budżetu
spłatami [%]
VIII. Procentowy udział zadłużenia
w dochodach

266800,00
1418927,00

– 39279 –

Poz. 4871,4872

266800,00
266800,00
266800,00
266800,00
356500,00
355600,00
355600,00
695632,00 1147702,00 1080641,00 1030083,00

266800,00
355600,00
975425,00

266800,00
355600,00
925567,00

265600,00
355600,00
641677,00

3299385,00 4928253,00 4066121,00 3204889,00 2343657,00 1482425,00

621200,00

-

3299385,00 4928253,00 4066121,00 3204889,00 2343657,00 1482425,00
5,9
3,0
4,5
4,9
4,6
4,3

621200,00
4,0

2,8

17,0

12,7

7,7

5,0

4,7

4,7

4,3

4,6

13,6

21,4

16,1

14,5

10,5

6,6

2,7

0,0

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
4871

4872
4872

UCHWAŁA NR XLV/ 319 / 10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art 40
i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613)
w związku
z obwieszczeniem
Ministra
Finansów
z 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. 2010
nr 55 poz. 755)

c)
d)
e)

Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od
1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
4872

-

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 7,06 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
budynków gospodarczych - 3,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
garaży wolno stojących i dobudowanych - 3,90 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
nieużytkowanych stodół - 0,60 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 Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613
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4873
4873

UCHWAŁA NR XLV/ 320 /10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art. 40
i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi. zmianami) i art.6 ust.12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U.z 2010 r Nr 95 poz. 613 ) ,
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz.969
z późniejszymi zmianami), art. 6 ust.8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U nr 200,
poz.1682 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są:

3) Grażyna Stańczyk na terenie wsi Miejsce,
4) Stefan Gierek na terenie wsi Lipowa,
5) Marian Szewczyk na terenie wsi Bachowice,
6) Stefan Szymocha na terenie wsi Spytkowice.
§ 2. Ustala się, że wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosiła będzie – 5,5 % od zainkasowanych wpłat.
§ 3. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od
osób fizycznych można wpłacać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Spytkowice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk

1) Anna Maria Maślona na terenie wsi Ryczów,
2) Zofia Maślona na terenie wsi Półwieś,
4873

4874
4874

UCHWAŁA NR XLV/ 321 / 10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 i 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art.15 i art.19 pkt 1, lit.a
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 ) w związku z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. ( M.P. nr 55 poz.755)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty targowej pobieranej dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach:
1. przy sprzedaży z samochodu 15,00 zł,
2. przy sprzedaży z ciągnika 10,00 zł,
3. przy sprzedaży ze straganu 10,00 zł,
4. przy sprzedaży z ręki, kosza 3,00 zł,
5. przy sprzedaży zwierząt gospodarskich 8,00 zł.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są:
1) Anna Maria Maślona na terenie wsi Ryczów,
2) Zofia Maślona na terenie wsi Półwieś,
3) Grażyna Stańczyk na terenie wsi Miejsce,
4) Stefan Gierek na terenie wsi Lipowa,
5) Marian Szewczyk na terenie wsi Bachowice,
6) Teresa Szymocha na terenie wsi Spytkowice.
3. Opłata targowa pobierana będzie na kwitariusz
K-103 lub bloczki stanowiące druki ścisłego zarachowania.
4. Opłata targowa płatna będzie w gotówce inkasentom, w dniu dokonywania sprzedaży.
5. Inkasenci dokonując poboru opłaty targowej
obowiązani są do wydania sprzedającemu dowodu
uiszczenia opłaty.
6. Pobrane w danym miesiącu opłaty targowe
powinny być przez inkasenta przekazane na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Spytkowice do 5 dnia miesiąca
następnego.
7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 20 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej
w terminie.
8. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu inkasa następuje w terminie do 30 dni po upływie terminu prze-
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kazania wpłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Spytkowice.
§ 3. Opłatę targową można wpłacać również na rachunek bankowy Urzędu Gminy Spytkowice nr 91 8112
0008 0030 0214 2000 0010.

Poz. 4874,4875

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011roku.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
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UCHWAŁA NR XLV / 322 / 10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40, 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 )
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdów powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 321 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 642 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750 zł
2) Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1285 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

4) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 428 zł
5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.
6) Od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 642 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1285 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV / 322 / 10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ I WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Dopuszczalna masa
całkowita
( w tonach )
Nie mniej
niż

Mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Stawka podatku w złotych
2 osie

12
13
14
15

13
14
15
więcej

911
964
1017
1071

1017
1071
1179
1341
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3 osie
12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
więcej

911
964
1071
1124
1179
1285

1017
1071
1179
1285
1690
1713

4 osie i więcej
12
25
27
29
31

25
27
29
31
więcej

1179
1285
1392
1761
1816

1285
1392
1771
2544
2544
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV / 322 / 10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE PRZYSTOSOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Dopuszczalna masa
całkowita
( w tonach )
nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Stawka podatku w złotych
2 osie

12
18
25
31

18
25
31
więcej

429
482
601
1513

429
515
985
2011

3 osie
12
36
40

36
40
więcej

1336
1607
1846

1846
1875
2644
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV / 322 / 10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.

PRZYCZEPY I NACZEPY, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ
CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Dopuszczalna masa
całkowita
( tonach )
nie mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

mniej niż

1 oś
12
18
25

18
25
więcej

54
191
342

58
342
602
2 osie

12
28
33
38

28
33
38
więcej

226
658
910
1192

331
910
1384
1764

3 osie
12
38

38
więcej

725
978

1010
1329
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
mgr Zenon Szewczyk

4875

4876
4876

UCHWAŁA NR XLVIII/355/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 7 października 2010 r.
zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalania
wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2004r., Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy
w Wielkiej Wsi uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść postanowień § 4 Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia
16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalenia wysokości
opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Wielka Wieś, zmienionej Uchwałą Rady Gminy
Wielka Wieś Nr LIV/271/2006 z dnia 30 marca 2006r. oraz
Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLII/292/2010r. –
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś
Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. – w ten sposób,
że dotychczasową treść tego paragrafu oznacza się jako
ust. 1 i dodaje się ust. 3, w następującym brzmieniu:
„3. Opłaty, o których mowa w § 1 - § 3 nie dotyczą
dzieci uczęszczających do nowotworzonego przedszkola
4876

publicznego na terenie Gminy Wielka Wieś w ramach
Programu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach POKL „Otwieramy świat dla dzieci
– przedszkolaki na start!; WND-POKL.09.01.01-12-040/10”
przez okres realizacji projektu”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Gminy
Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. –
w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
– pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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UCHWAŁA NR XLVIII/362/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło,
Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości
Biały Kościół
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591
z późn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść postanowień Uchwały Rady
Gminy Wielka Wieś Nr XLV/322/2010 z dnia 27 maja
2010 r. w ten sposób, że:
1) Nadaje się nazwę ulicy dotąd bezimiennej, wprowadzając kolejne punkty do § 2 , t.j. :
24. ul. Świerkowa (wg PESEL ul. Świerkowa)
przecznica od ul. Zachruście, biegnąca w kierunku południowo-zachodnim po działce oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów jako dz. nr 600
25. ul. Ojcowska (wg PESEL ul. Ojcowska) Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Biały Kościół
w kierunku północno-zachodnim po działce oznaczonej
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 547 do granicy obrębu z miejscowościami Jerzmanowice gm.
Jerzmanowice i Ojcowem w gminie Skała. Długość
ulicy: 2460 metrów, początek numeracji od strony południowo-wschodniej, od granicy z miejscowością Biały
Kościół.

2) Nadaje się nazwę ulicy dotąd bezimiennej, wprowadzając kolejny punkt do § 3 , t.j. :
28. ul. Gromadzka (wg PESEL ul. Gromadzka) przecznica
od ul. Krakowskiej, biegnąca w kierunku południowozachodnim po działce oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów jako dz. nr 676/1
§ 2. Pozostałe postanowienia w/w Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Rozmieszczenie ulic, o których mowa w § 1
pkt 1 uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 5.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik
do uchwały Nr
N XLVIII/362/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 7 października 2010 r.

Rozmieszczenie i nazwnictwo ulic

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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ANEKS NR 4
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 5 października 2010 r.
do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie:
powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań
publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
zawarty w dniu 05.10.2010 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich
Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej
części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, Czernichów 2, reprezentowaną przez: Szymona Łytka – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku ze
zmianą od dnia 7 października 2010 roku przez organizatora komunikacji miejskiej w Krakowie tj. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na wniosek zainteresowanej Gminy zakresu zadań objętych
Porozumieniem.
§ 2. Od dnia 7 października 2010 roku wprowadza
się zmienione niniejszym aneksem Załączniki Nr 1

i Nr 2 do Porozumienia, w których zaktualizowany zostaje zakres zadań związanych z realizacją przedmiotu Porozumienia.
§ 3. Zmieniony w ramach niniejszego Aneksu Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Porozumienia stanowi integralną
część Aneksu.
§ 4. Treść Aneksu nr 4 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku
(Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 613

– 39287 –

Poz. 4878
Załącznik nr 1
do aneksu Nr 4
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 października 2010 r.

Przebieg tras linii komunikacji miejskiej będących przedmiotem Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą
Miejską Kraków a Gminą Czernichów (obowiązuje od dnia 7 października 2010 r.)

Nr
linii

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

Dł. trasy na Dł. trasy
terenie
na terenie
gminy
gminy
Czernichów
Liszki
15,410
8,240
8,240
15,410
8,240
13,790
15,390
8,240

229
229
229
229

Kamień
Kamień
Salwator
Salwator

Salwator
Rondo Grunwaldzkie
Kamień bez Rusocic
Kamień

239

Jeziorzany

0,000

239

Jeziorzany

239
239

Jeziorzany
Salwator

239

Salwator

239

Salwator

239

Salwator

239

Salwator

Salwator p . Rączną
Salwator p. Ściejowice
Salwator p. Rączna,
Powieszon
Jeziorzany p. Rączną
Jeziorzany p. Ściejowice
Jeziorzany p. Powieszon, Rączną
Jeziorzany p. Grotową
Jeziorzany p. Powieszon, Grotową

249
249
249

Czernichów
Nowa Wieś Szlachecka
Salwator

249

Razem
Gminy
[km]

Dł trasy w Długość
gm. K-ów ogółem
[km]
[km]

23,650
23,650
22,030
23,630

8,730
10,770
8,040
8,040

32,380
34,420
30,070
31,670

9,500

9,500

8,810

18,310

0,000

10,050

10,050

8,810

18,860

0,000
0,000

11,300
9,380

11,300
9,380

8,810
8,130

20,110
17,510

0,000

9,980

9,980

8,130

18,110

0,000

11,130

11,130

8,130

19,260

4,700

15,930

20,630

8,130

28,760

4,700

15,820

20,520

8,130

28,650

Salwator

9,800

8,100

17,900

8,810

26,710

Salwator
Czernichów

1,700
9,850

8,100
7,980

9,800
17,830

8,810
8,130

18,610
25,960

Salwator

Nowa Wieś Szlachecka

1,750

7,980

9,730

8,130

17,860

279
279

Cracovia
Rybna Nowy Świat

Rybna Nowy Świat
Cracovia

8,250
8,150

8,430
8,450

16,680
16,600

9,850
9,090

26,530
25,690

289

Cracovia

Czernichów p/Liszki,
Wołowice

9,870

8,800

18,670

9,360

28,030

289

Czernichów
p/Liszki, Wołowice

Cracovia

10,100

8,800

18,900

8,780

27,680

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
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Załącznik nr 2
do aneksu Nr 4
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 października 2010 r.
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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.
• 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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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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