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Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2011 na terenie Powiatu Brzeskiego

39393

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kętach.

39397

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr L/360/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.

39399

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Statutu Powiatu Tarnowskiego

39399

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Tarnowie.

39400

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tarnowskiego dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Tarnowskiego a także sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

39400

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany
treści uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku
Nr XXI/244/2005 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rzuchowej.

39402

UCHWAŁY RAD GMIN:
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Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010 r. w sprawie: przekształcenia
przedszkoli gminy Bochnia z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

39403

Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010 r. w sprawie: likwidacji zakładu
budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

39404

Rady Gminy Bochnia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok

39406

Rady Miasta Oświęcim - miasto z dnia 27 października 2010 r. w sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora
finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów
lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

39419

Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia
przebiegu istniejącej drogi gminnej Plac Słoneczny w Oświęcimiu.

39420
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Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przy opracowaniu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz.

39421

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.

39424

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Wojnicz .

39429

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.

39429

Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

39436

Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010 r.

39436

Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010r. dotyczącej
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi
podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

39439

Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

39439

Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja

39440

Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty
targowej na terenie Gminy Zawoja - zasad jej ustalania i poboru.

39443

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 października 2010 r. w sprawie : zmian
w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz.1240 z póżn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:

39443

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie : zmian
w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz.1240) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:

39448

Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010 r. w sprawie nagród
i stypendiów sportowych Gminy Zabierzów

39452

Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zabierzów,
sołectwo Zabierzów oraz ustalenia jej przebiegu.

39464

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
4930

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Bochni Nr XXXV/268/10 z dnia
24 września 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kryta
Pływalnia w Proszówkach w jednostkę budżetową

39466
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UCHWAŁA NR XXXIX/372/10
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2011 na terenie Powiatu Brzeskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) oraz art. 94 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:
___________________
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeska, Burmistrza Miasta Czchowa, Wójta Gminy Borzęcin,
Wójta Gminy Dębno, Wójta Gminy Gnojnik, Wójta Gminy Iwkowa, Wójta Gminy Szczurowa oraz Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Krakowie ustala się rozkład godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2011 na terenie
Powiatu Brzeskiego w brzmieniu, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753,
Nr 95, poz. 788 oraz 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679.

Przewodniczący Rady:
Sławomir Pater

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/372/10
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 października 2010 r.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2011.
§ 1. Na terenie Powiatu Brzeskiego:
1) apteki jednozmianowe określone poniżej pracują od poniedziałku do piątku (dni robocze) nie krócej niż przez
7 godzin; między godzinami 7.00 a 17.00;
a) Apteka 32 - 825 Borzęcin 583 nr tel. 14 684 60 26
b) Apteka 32 - 860 Czchów ul. Sądecka 183 nr tel. 14 684 35 55
c) Apteka 32 - 860 Czchów ul. Szkolna 1 nr tel. 14 684 31 01
d) Apteka 32 - 852 Wola Dębińska 172 nr tel. 14 665 80 46
e) Apteka 32 - 852 Dębno 380 nr tel. 14 665 80 01
f) Apteka 32 - 864 Gnojnik 567 nr tel. 14 664 82 55
g) Apteka 32 - 864 Gnojnik 600 nr tel. 14 664 82 53
h) Apteka 32 - 861 Iwkowa 458 nr tel. 14 684 40 04
i) Apteka 32 - 851 Jadowniki ul. Środkowa 2 nr tel. 14 625 96 03
j) Apteka 32 - 853 Łysa Góra 124 nr tel. 14 665 73 08
k) Apteka 32 - 830 Porąbka Uszewska 311 nr tel. 14 665 66 95
l) Apteka 32 - 820 Szczurowa WDT ul. Rynek 1 nr tel. 14 671 46 71
m) Apteka 32 - 820 Szczurowa ul. Krakowska 14A nr tel. 14 671 41 77
n) Apteka 32 - 820 Szczurowa, Ujście Solne 173A nr tel. 14 671 70 91
o) Apteka 32 - 821 Zaborów 90 nr tel. 14 671 56 91
2) apteki dwuzmianowe określone poniżej pracują od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach od 8.00
do 20.00;
a) Apteka ul. Ogrodowa 13 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 66 312 24
b) Apteka ul. Rynek 4 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 63 470
c) Apteka ul. Sobieskiego 1 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 49 580
d) Apteka ul. Kościuszki 68 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 66 328 63
e) Apteka ul. Kościuszki 6 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 61 380
f) Apteka ul. Brzezowiecka 16 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 628 88
g) Apteka ul. Kr. Jadwigi 3 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 640 30
h) Apteka ul. Mickiewicza 29 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 633 60
i) Apteka ul. Browarna 5c 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 66 346 61
j) Apteka ul. Plac Kazimierza Wielkiego 3 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 612 22
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k) Apteka ul. Głowackiego 26b 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 64 666
l) Apteka ul. Solskiego 88 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 68 619 26
m) Apteka ul. Głowackiego 45 32 - 800 Brzesko nr tel. 14 66 321 12
3) w soboty apteki jednozmianowe pracują wg indywidualnie ustalonych godzin;
4) w soboty apteki dwuzmianowe pracują w godzinach od 8.00 do 14.00;
5) w dniach przedświątecznych takich jak: Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota - apteki jedno- i dwuzmianowe,
z zastrzeżeniem pkt 6, pracują w godzninach od 8.00 do 14.00;
6) apteki ogólnodostępne dwuzmianowe funkcjonujące na terenie miasta Brzeska pełnią dyżury w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy wg rozkładu określonego w poniższej tabeli. Dyżur ten rozpoczyna
się od godz. 8.00 w piątek jednego tygodnia i trwa do godz. 8.00 w piątek następnego tygodnia.

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Rozkład dyżurów aptek ogólnodostępnych na rok 2011 pełnionych w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
Adres apteki
Nr telefonu Dyżur od godz. 8.00 Dyżur do godz. 8.00
(piątek)
(piątek)
Apteka Miejska
14 68 646 66
2011/01/07
2011/01/14
32 – 800 Brzesko
ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
14 68 619 26
2011/01/14
2011/01/21
32 – 800 Brzesko
ul. Solskiego 88
Apteka Pod Gwiazdą
14 66 321 12
2011/01/21
2011/01/28
32-800 Brzesko
ul. Głowackiego 45
Apteka prywatna Dudzińscy
14 66 312 24
2011/01/28
2011/02/04
32 – 800 Brzesko
ul. Ogrodowa 13
Apteka „Centrum”
14 68 634 70
2011/02/04
2011/02/11
32- 800 Brzesko
ul. Rynek 4
Apteka prywatna
14 68 49 580
2011/02/11
2011/02/18
„Pod Orłem”
32- 800 Brzesko
ul. Sobieskiego 1
Apteka
14 66 328 63
2011/02/18
2011/02/25
NFOZ „KOLAGEN”
32 – 800 Brzesko
ul. Kościuszki 68
Apteka Vita
14 68 61 380
2011/02/25
2011/03/04
32-800 Brzesko
ul. Kościuszki 6
Apteka
14 68 628 88
2011/03/04
2011/03/11
32 – 800 Brzesko
ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
14 68 640 30
2011/03/11
2011/03/18
32 – 800 Brzesko
ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum – Bis, Beharo – Bis”
14 68 633 60
2011/03/18
2011/03/25
32 – 800 Brzesko
ul. Mickiewicza 29
„Apteka z +”
14 66 346 61
2011/03/25
2011/04/01
32 – 800 Brzesko
ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
14 68 612 22
2011/04/01
2011/04/08
32 – 800 Brzesko
Plac Kazimierza Wielkiego 3
Apteka Miejska
14 68 64 666
2011/04/08
2011/04/15
32 – 800 Brzesko
ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
14 68 619 26
2011/04/15
2011/04/22
32 – 800 Brzesko ul. Solskiego 88
Apteka Pod Gwiazdą
14 66 321 12
2011/04/22
2011/04/29
32-800 Brzesko ul. Głowackiego 45
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17. Apteka prywatna Dudzińscy
32 – 800 Brzesko
ul. Ogrodowa 13
18. Apteka „Centrum”
32- 800 Brzesko
ul. Rynek 4
19. Apteka prywatna
„Pod Orłem”
32- 800 Brzesko
ul. Sobieskiego 1
20. Apteka
NFOZ „KOLAGEN”
32 – 800 Brzesko ul. Kościuszki 68
21. Apteka Vita
32-800 Brzesko
ul. Kościuszki 6
22. Apteka
32 – 800 Brzesko
ul. Brzezowiecka 16
23. Apteka Milenium
32 – 800 Brzesko
ul. Kr. Jadwigi 3
24. Apteka „Centrum – Bis, Beharo – Bis”
32 – 800 Brzesko
ul. Mickiewicza 29
25. „Apteka z +”
32 – 800 Brzesko
ul. Browarna 5c
26. Apteka REMEDIUM
32 – 800 Brzesko
Plac Kazimierza Wielkiego 3
27. Apteka Miejska
32 – 800 Brzesko
ul. Głowackiego 26B
28. Apteka „Jodełka”
32 – 800 Brzesko ul. Solskiego 88
29. Apteka Pod Gwiazdą
32-800 Brzesko
Ul. Głowackiego 45
30. Apteka prywatna Dudzińscy
32 – 800 Brzesko
ul. Ogrodowa 13
31. Apteka „Centrum”
32- 800 Brzesko
ul. Rynek 4
32. Apteka prywatna
„Pod Orłem”
32- 800 Brzesko
ul. Sobieskiego 1
33. Apteka
NFOZ „KOLAGEN”
32 – 800 Brzesko ul. Kościuszki 68
34. Apteka Vita
32-800 Brzesko
ul. Kościuszki 6
35. Apteka
32 – 800 Brzesko
ul. Brzezowiecka 16
36. Apteka Milenium
32 – 800 Brzesko
ul. Kr. Jadwigi 3
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14 66 312 24

2011/04/29

2011/05/06

14 68 63 470

2011/05/06

2011/05/13

14 68 49 580

2011/05/13

2011/05/20

14 66 328 63

2011/05/20

2011/05/27

14 68 61 380

2011/05/27

2011/06/03

14 68 628 88

2011/06/03

2011/06/10

14 68 640 30

2011/06/10

2011/06/17

14 68 633 60

2011/06/17

2011/06/24

14 66 346 61

2011/06/24

2011/07/01

14 68 612 22

2011/07/01

2011/07/08

14 66 64 666

2011/07/08

2011/07/15

14 68 619 26

2011/07/15

2011/07/22

14 66 321 12

2011/07/22

2011/07/29

14 66 312 24

2011/07/29

2011/08/05

14 68 634 70

2011/08/05

2011/08/12

14 68 49 580

2011/08/12

2011/08/19

14 66 328 63

2011/08/19

2011/08/26

14 68 61 380

2011/08/26

2011/09/02

14 68 628 88

2011/09/02

2011/09/09

14 68 640 30

2011/09/09

2011/09/16
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37. Apteka „Centrum – Bis, Beharo – Bis”
32 – 800 Brzesko
ul. Mickiewicza 29
38. „Apteka z +”
32 – 800 Brzesko
ul. Browarna 5c
39. Apteka REMEDIUM
32 – 800 Brzesko
Plac Kazimierza Wielkiego 3
40. Apteka Miejska
32 – 800 Brzesko
ul. Głowackiego 26B
41. Apteka „Jodełka”
32 – 800 Brzesko ul. Solskiego 88
42. Apteka Pod Gwiazdą
32-800 Brzesko
Ul. Głowackiego 45
43. Apteka prywatna Dudzińscy
32 – 800 Brzesko
ul. Ogrodowa 13
44. Apteka „Centrum”
32- 800 Brzesko
ul. Rynek 4
45. Apteka prywatna
„Pod Orłem”
32- 800 Brzesko
ul. Sobieskiego 1
46. Apteka
NFOZ „KOLAGEN”
32 – 800 Brzesko ul. Kościuszki 68
47. Apteka Vita
32-800 Brzesko
ul. Kościuszki 6
48. Apteka
32 – 800 Brzesko
ul. Brzezowiecka 16
49. Apteka Milenium
32 – 800 Brzesko
ul. Kr. Jadwigi 3
50. Apteka „Centrum – Bis, Beharo – Bis”
32 – 800 Brzesko
ul. Mickiewicza 29
51. Apteka z "+" 32-800 Brzesko, ul. Browarna 5c
52. Apteka REMEDIUM
32 – 800 Brzesko
Plac Kazimierza Wielkiego 3

– 39396 –

Poz. 4904

14 68 633 60

2011/09/16

2011/09/23

14 66 346 61

2011/09/23

2011/09/30

14 68 612 22

2011/09/30

2011/10/07

14 66 64 666

2011/10/07

2011/10/14

14 68 619 26

2011/10/14

2011/10/21

14 66 321 12

2011/10/21

2011/10/28

14 66 312 24

2011/10/28

2011/11/04

14 68 634 70

2011/11/04

2011/11/11

14 68 495 80

2011/11/11

2011/11/18

14 66 328 63

2011/11/18

2011/11/25

14 68 61 380

2011/11/25

2011/12/02

14 68 628 88

2011/12/02

2011/12/09

14 68 640 30

2011/12/09

2011/12/16

14 68 633 60

2011/12/16

2011/12/23

14 66 346 61
14 68 612 22

2011/12/23
2011/12/30

2011/12/30
2012/01/06

§ 2. 1. Czas pracy aptek ogólnodostępnych wymienionych w § 1, może wykraczać poza ramy czasowe określone w § 1.
2. Informację o zakończeniu działalności przed podmiot prowadzący aptekę należy złożyć do Zarządu Powiatu
Brzeskiego, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 3. Informacje o godzinach pracy apteki oraz o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej, w niedziele, święta
i inne dni wolne od pracy określone w § 1, jak również informacje o wszelkich zmianach z tym związanych, powinny
być umieszczone w miejscu widocznym w budynku, w którym mieści się apteka. W przypadku planowanego zamknięcia apteki na czas określony należy umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek.
§ 4. W przypadku, gdy apteka nie może pełnić z ważnych przyczyn dyżurów zgodnie z rozkładem określonym
w § 1 pkt 6, Kierownik apteki winien wskazać aptekę, która będzie pełnić dyżur w zastępstwie oraz poinformować
o projektowanej zmianie na piśmie Zarząd Powiatu Brzeskiego, Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie, pozostałe
apteki pełniące dyżury oraz prasę lokalną działającą na terenie Powiatu Brzeskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Pater
4904
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UCHWAŁA NR LI/383/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kętach.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.12 pkt 8 lit.
i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art.19 pkt 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 30 grudnia 2010 r. tworzy się placówkę
opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, zwaną
dalej „placówką” dla 25 wychowanków w Kętach przy
ul. 3 Maja 22.
§ 2. Placówka jest jednostką organizacyjną powiatu
działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 3. Placówka zostaje wyposażona w mienie niezbędne do jej funkcjonowania (w tym nieruchomość
wraz z wyposażeniem). Wartość przekazywanego mie-

nia zostanie ustalona odrębnym protokołem zdawczoodbiorczym.
§ 4. Statut placówki stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 5. Strukturę organizacyjną oraz sposób funkcjonowania placówki określi Regulamin Organizacyjny
Placówki opracowany przez dyrektora placówki
w porozumieniu z dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
Załącznik
do uchwały Nr LI/383/2010
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 27 października 2010 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W KĘTACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
sprawuje Wojewoda Małopolski.

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach
przy ul. 3 Maja 22 zwana dalej „placówką” działa na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

Rozdział II

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek
opiekuńczo – wychowawczych.
§ 2. 1. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu nie posiadającą osobowości prawnej
i działa jako jednostka budżetowa powiatu oświęcimskiego.
2. Siedziba placówki znajduje się w Kętach przy
ul. 3 Maja 22.
3. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje
Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Oświęcimiu.
4. Nadzór nad realizacją standardu opieki i wychowania oraz nadzór pedagogiczny w odniesieniu do

§ 3. 1. Placówka, o której mowa w § 1 jest placówką
opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.
2. Placówka zapewnia wychowankom całodobową
opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby.
3. Placówka zapewnia również:
1) zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne,
logopedyczne, terapeutyczne rekompensujące braki
w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia
społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne,
2) kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych
i szkolnych,
3) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do
rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w różnych formach opieki zastępczej,
4) współpracę z rodziną dziecka,
5) organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi,
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6) w miarę możliwości prowadzenie hostelu i mieszkanie usamodzielnienia.
4. Wychowankowie mogą przebywać w placówce
do czasu uzyskania pełnoletności, a także po uzyskaniu
pełnoletności na zasadach wychowanka, do ukończenia
szkoły, w której rozpoczęli naukę przed osiągnięciem
pełnoletności.
5. Pełnoletni usamodzielnieni wychowankowie,
będący w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych
mogą przebywać w placówce na zasadach określonych
przez Starostę Oświęcimskiego, po ukończeniu szkoły,
w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
§ 4. Placówka zobowiązana jest do:
1) tworzenia warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci uwzględniających w szczególności zaspakajanie potrzeb emocjonalnych kompensujących im brak domu rodzinnego,
2) podejmowania działań mających na celu powrót dzieci do rodzin naturalnych, zakwalifikowania ich
do umieszczenia w rodzinach przysposabiających,
bądź umieszczenia ich w rodzinnych formach opieki
zastępczej,
3) zapewnienia dzieciom kształcenia odpowiednio do ich
potrzeb i możliwości oraz udzielania właściwej pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
4) poszanowania podmiotowości dzieci polegającego na
konieczności informowania, wysłuchania i w miarę
możliwości uwzględniania ich wniosków w sprawach
bezpośrednio ich dotyczących.
5) zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz ochrony
życia i zdrowia,
6) zapewnienia dzieciom bezpośrednich kontaktów
z rodzicami, opiekunami prawnymi lub innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których
Sąd wyraźnie je ograniczył lub ich zakazał,
7) uzgadniania decyzji podejmowanych w sprawach
dzieci z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi,
zgodnie z przepisami określonymi kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencją Praw Dziecka,
8) umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, językowej i religijnej w poszanowaniu tradycji i ciągłości kulturowej,
9) podejmowania działań przygotowujących do samodzielnego życia,
10)wspomagania byłych wychowanków w procesie
zdobywania umiejętności życiowych i społecznych.
§ 5. 1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest
skierowanie wydane przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w porozumieniu
z dyrektorem placówki.
2. Za pobyt dziecka w placówce opłatę ponoszą
rodzice bądź opiekunowie prawni lub kuratorzy, gdy
dysponują dochodami dziecka.

4905
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3. Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat, o których mowa w § 5 ust. 2
określa Rada Powiatu w drodze uchwały.
Rozdział III
Struktura i organizacja placówki
§ 6. 1. Szczegółową organizację i działanie placówki
określa regulamin organizacyjny opracowany w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomoc Rodzinie
w Oświęcimiu przez dyrektora placówki.
2. W strukturach placówki działa stały zespół do
spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
3. Placówka używa na tablicach, wywieszkach,
formularzach i pieczęciach nazwy: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach ul. 3 Maja 22, 32-650 Kęty”
§ 7. 1. Placówką kieruje dyrektor zatrudniany przez
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.
2. Dyrektor zarządza i kieruje placówką na podstawie aktów prawnych oraz udzielonych pełnomocnictw.
3. Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność za jej funkcjonowanie
i organizację.
4. Dyrektor placówki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych
w placówce.
5. Dyrektor placówki, w ramach realizacji zadań
statutowych, jest uprawniony do wydawania zarządzeń,
instrukcji i innych aktów prawa wewnętrznego.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej placówki jest
roczny plan finansowy dochodów i wydatków.
3. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.
Rozdział V
Gospodarka mieniem
§ 9. Placówkę wyposaża się w mienie niezbędne do
jej prawidłowego funkcjonowania.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 10. Wszelkie zmiany do statutu wymagają uchwały
Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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UCHWAŁA NR LI/384/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/360/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla
szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych
przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
nie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku
udzielenia dotacji.
b) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3,
ustalono, że wysokość kwoty dotacji, udzielonej na
jednego ucznia, była wyższa niż wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych
przez organ dotujący, wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych organu dotującego za rok udzielenia dotacji,
nadpłacona kwota zaliczana jest w poczet dotacji
udzielanych w bieżącym roku budżetowym.

Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/360/2010
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych
oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski wprowadza się następujące zmiany:
a) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3,
ustalono, że wysokość kwoty dotacji, udzielonej na
jednego ucznia, była niższa niż wysokość wydatków
bieżących ponoszonych na jednego w podmiotach
tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez
organ dotujący, wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych organu dotującego za rok udzielenia dotacji, wyrównanie brakującej kwoty dotacji następuje w termi-

§ 2. Wykonanie uchwał powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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UCHWAŁA NR XLIII/298/10
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 28 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 19 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu
Tarnowskiego, uchwala co następuje:
§ 1. W statucie Powiatu Tarnowskiego stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XII/106/07 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2008 r. Nr 186, poz.116
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 61 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „ 6. Uchwały
dotyczące gospodarowania środkami publicznymi Zarząd podejmuje w głosowaniu jawnym i imiennym”.
2) w § 68:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3 ”,
b) ust. 3 skreśla się.
3) w § 73:
4907

a) w ust. 2 wyrazy „do dnia 31 marca roku budżetowego” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 stycznia
roku budżetowego”,
b) w ust. 3 wyrazy „do dnia 30 kwietnia roku budżetowego” zastępuje się wyrazami „ do końca lutego
roku budżetowego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Tarnowskiego.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek
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UCHWAŁA NR XLIII/299/10
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 28 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Tarnowie.
Na podstawie art. 12 pkt 1 w związku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Powiatu Tarnowskiego, uchwala
co następuje:
§ 1. W statucie Starostwa Powiatowego w Tarnowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/338/06
Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 maja 2006 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2006 r. Nr 510, poz. 3167) wprowadza się następujące
zmiany:

dowych (Dz. U z 2009 r. Nr 223, poz. 1458 )”, „ 3)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)”,
2) w § 7 wyrazy „Sekretarza i ” skreśla się.
3) w § 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „ 2) Podstawą gospodarki finansowej Starostwa jest plan finansowy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Tarnowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek

1) w § 1 pkt 2) i 3) otrzymują brzmienie: „ 2) ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą4908
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UCHWAŁA NR XLIII/304/10
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tarnowskiego dla podmiotów nie
zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne
związane z realizacją zadań Powiatu Tarnowskiego a także sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 12. pkt 11) ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 221
ust. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada
Powiatu Tarnowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów
publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,
zwane dalej podmiotami, mogą otrzymać z budżetu
Powiatu Tarnowskiego dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych
Powiatu Tarnowskiego, innych niż określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.
§ 2. Ustala się następujący tryb postępowania
o udzielenie dotacji, o których mowa w § 1, a także sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania
zleconego zadania:
1. Wysokość dotacji
w uchwale budżetowej.

określa

Rada

Powiatu

2. Rozpoczęcie procedury zlecenia zadania musi
być poprzedzone zamieszczeniem w uchwale budżetowej Powiatu kwot na jego realizację.
3. Z inicjatywą zlecenia zadań mogą wystąpić:
1) Zarząd Powiatu

2) podmiot
4. Postępowanie o udzielenie dotacji przeprowadza Zarząd Powiatu.
5. Postępowanie o udzielenie dotacji odbywa się
w drodze otwartego konkursu ofert, z zachowaniem
zasad powszechności, jawności, konkurencyjności
i formy pisemnej postępowania.
6. Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową
w celu opiniowania złożonych ofert.
7. W przypadku gdy inicjatorem zlecenia zadania
jest podmiot, a Zarząd Powiatu uzna celowość realizacji
zgłoszonego przez niego zadania i posiada zapisane na
ten cel środki finansowe w uchwale budżetowej Powiatu, informuje podmiot w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia oferty o konkursowym trybie zlecania zadań oraz
podaje termin ogłoszenia otwartego konkursu publicznego na realizację zgłoszonego zadania. Ustęp 14 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
8. Zarząd Powiatu może zlecić podmiotowi realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert,
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania
nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2) zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym
niż 90 dni.
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9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8. Zarząd Powiatu zamieszcza złożoną przez podmiot ofertę na okres
7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie
Zarządu Powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty każdy może
zgłosić uwagi dotyczące oferty; po upływie tego terminu
oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu niezwłocznie
zawiera umowę o realizacji zadania przez podmiot.
10. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu temu samemu podmiotowi
w trybie, o którym mowa w ust. 8. w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
11. Wysokość środków finansowych przyznanych
przez Zarząd Powiatu w trybie, o którym mowa w ust. 8,
nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku
budżetowym na realizację zadań Powiatu przez podmioty.
12. Konkurs ofert, o którym mowa w ust. 5. ogłasza się co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie konkursu winno zawierać informacje
o: rodzaju zadania, wysokości środków przeznaczonych
przez Powiat Tarnowski na realizację zadania, terminach
i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert
oraz terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, a także zrealizowanych przez
Powiat Tarnowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych
tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze
szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom.
13. Otwarty konkurs ofert ogłasza się: w Biuletynie
Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń
oraz na stronie internetowej Powiatu.
14. Oferty, składane przez podmioty muszą zawierać: opis zadania proponowanego do realizacji, jego
szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji
zadania, szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
15. Kryteria stosowane przez Zarząd Powiatu przy
ocenie złożonych ofert winny obejmować:
1) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji
zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie
4) uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu
rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków
5) uwzględnienie – w przypadku podmiotów, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne – ich rzetelności, terminowości oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych środków publicznych
16. Zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.
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17. Dopuszcza się dokonanie oceny oraz wybór
podmiotu realizującego zadanie, w przypadku zgłoszenia tylko jednej oferty.
18. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
zawiera w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych.
19. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert zamieszcza
się: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu.
20. Zarząd Powiatu unieważnia otwarty konkurs
ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 12.
21. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 19.
22. Zlecenie zadania wybranemu podmiotowi następuje w drodze pisemnej umowy, przy czym:
1) forma pisemna wymagana jest pod rygorem nieważności
2) umowa może być zawarta na czas realizacji zadania
lub na czas określony, nie dłuższy jednak niż 5 lat
23. Umowa, o jakiej mowa w ust. 22 winna zawierać następujące elementy:
1) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania,
termin i miejsce jego realizacji,
2) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez prawo
w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania
pod względem rzeczowym i finansowym,
3) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli
przeprowadzanej przez zleceniodawcę lub osobę przez
niego upoważnioną, w zakresie objętym umową,
4) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca
przekaże podmiotowi z tytułu realizacji umowy oraz
warunki i terminy jej przekazywania,
5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia
31 grudnia danego roku budżetowego,
6) ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i sposobie realizacji
umowy oraz terminu i sposobu rozliczenia udzielonej
dotacji,
7) warunki wypowiedzenia umowy,
8) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania
zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na inne
cele, niż określone w umowie,
9) termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie, z tym,
że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia
ustalenia, że dotacja została przeznaczona na inne cele
niż określone w umowie,
10)termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku nie wykonania lub częściowego nie wykonania zleconego zadania, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie
dnia wykonania zadania,
11)zobowiązanie biorącego dotację do podawania do
publicznej wiadomości informacji o tym, że wykonywane zadanie jest dotowane z budżetu Powiatu Tarnowskiego.
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24. Rozliczenie wykorzystania dotacji przedstawia
podmiot zlecającemu w formie pisemnej w terminach:
1) dla zadania realizowanego przez okres dłuższy niż
jeden kwartał – do 15 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału, a rozliczenie końcowe zadania – do 15
dnia od daty zakończenia zadania, lecz nie później niż
do 31 grudnia roku budżetowego
2) dla zadania wykonywanego krócej niż jeden kwartał –
do 15 dnia od daty zakończenia zadania, lecz nie później niż do 31 grudnia roku budżetowego
25. Rozliczenie winno zawierać:
1) określenie okresu objętego rozliczeniem
2) wskazanie kwoty otrzymanej dotacji
3) określenie wysokości wydatków poniesionych na
wykonanie zadania, w tym: sfinansowanych z dotacji,
w układzie rodzajowym kosztów, wskazanie numerów
dowodów księgowych poniesienia wydatków
26. Kontrola realizacji zleconego podmiotowi zadania winna być dokonywana przez zlecającego nie
rzadziej niż raz na rok, a w przypadku zadania wykonywanego krócej niż 1 rok, przynajmniej raz w czasie jego
wykonywania.
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28. Kontrola winna być zakończona protokołem,
wskazującym ewentualne nieprawidłowości i uchybienia; w przypadku ich stwierdzenia zlecający przekazuje
w terminie 10 dni podmiotowi wnioski i zalecenia, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nie-prawidłowości.
29. Podmiot w terminie 30 dni od dnia otrzymania
powyższych wniosków i zaleceń, zawiadamia zlecającego o ich wykonaniu lub przyczynach ich nie wykonania.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/342/2006 Rady
Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 maja 2006 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu Powiatu Tarnowskiego dla podmiotów nie
zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne
związane z realizacją zadań Powiatu Tarnowskiego
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 510,
poz. 3168).
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tarnowskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

27. Kontrola winna dotyczyć: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia
dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek

4909

4910
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UCHWAŁA NR XLIV/316/10
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku Nr XXI/244/2005
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Rzuchowej.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit .i) ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 1
ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535 z późn. zm.), oraz art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Powiatu
Tarnowskiego, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia
29 czerwca 2005 r. Nr XXI/244/2005 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi w Rzuchowej, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w tytule uchwały słowa „w Rzuchowej” skreśla się,
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2) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1,
3) w § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Z dniem
10 grudnia 2010 roku Środowiskowy Dom Samopomocy mieścił się będzie w budynku stanowiącym własność Powiatu Tarnowskiego położonym w Stróżach,
Stróże 1, 32 – 840 Zakliczyn”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Tarnowskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 grudnia
2010 roku.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek
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UCHWAŁA NR XXXV/267/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie: przekształcenia przedszkoli gminy Bochnia z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 12
ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a także z art. 87 ust. 1
pkt. 2 i art. 88 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przekształcenia przedszkoli Gminy
Bochnia w ten sposób, że:
1) Z dniem 31 grudnia 2010r. likwiduje się zakład budżetowy - jako formę organizacyjną w:
- Gminnym Przedszkolu w Baczkowie,
- Gminnym Przedszkolu w Brzeźnicy,
- Gminnym Przedszkolu w Bogucicach,
- Gminnym Przedszkolu w Cikowicach,
- Gminnym Przedszkolu w Gawłowie,
- Gminnym Przedszkolu w Łapczycy,
- Gminnym Przedszkolu w Nieszkowicach Wielkich,
- Gminnym Przedszkolu w Proszówkach,
- Gminnym Przedszkolu w Siedlcu,
- Gminnym Przedszkolu w Stanisławicach.
2) Z dniem 1 stycznia 2011r. tworzy się jednostkę budżetową – jako formę organizacyjną w:
- Gminnym Przedszkolu w Baczkowie,
- Gminnym Przedszkolu w Brzeźnicy,
- Gminnym Przedszkolu w Bogucicach,
- Gminnym Przedszkolu w Cikowicach,
- Gminnym Przedszkolu w Gawłowie,
- Gminnym Przedszkolu w Łapczycy,
- Gminnym Przedszkolu w Nieszkowicach Wielkich,
- Gminnym Przedszkolu w Proszówkach,
- Gminnym Przedszkolu w Siedlcu,
- Gminnym Przedszkolu w Stanisławicach.
§ 2. W okresie do 31 grudnia 2010r. Dyrektorzy
przedszkoli wymienionych w §1 pkt.1 dokonają czynności związanych z przekształceniem, to jest:
- przeprowadzą inwentaryzację wszystkich aktywów
i pasywów, w tym ustalą należności i zobowiązań oraz
stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdujących się w użytkowaniu administracyjnym przedszkola
– wszystko na dzień 31 grudnia 2010r. i zgodnie
z przepisami o rachunkowości.
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- dokonają zamknięcia rachunku bankowego i ksiąg
rachunkowych na dzień 31 grudnia 2010r. i zgodnie
z przepisami o rachunkowości.
- sporządzą bilans zamknięcia.
§ 3. 1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu administracyjnym zakładów budżetowych wymienionych
w §1 pkt. 1, przejmują w użytkowanie odpowiednie
jednostki budżetowe wymienione w §1 pkt. 2 - według
stanu na dzień 31 grudnia 2010r.
2. Bilans zamknięcia zakładów budżetowych wymienionych w §1 pkt. 1jest bilansem otwarcia odpowiadających im jednostek budżetowych wymienionych
w §1 pkt.2.
3. Jednostki budżetowe wymienione w §2 pkt. 2 są
następcą prawnym zakładów budżetowych wymienionych w §1 pkt.1.
§ 4. Pozostałe po likwidacji zakładu budżetowego
w przedszkolach wymienionych w §1 pkt 1:
- środki pieniężne w kasie i znajdujące się na rachunku
bankowym, z zastrzeżeniem pkt. 2, według stanu na
dzień 31 grudnia 2010r., przekazuje się do budżetu Gminy Bochnia,
- środki pieniężne funduszu świadczeń socjalnych znajdujące się na rachunku bankowym, według stanu na
dzień 31 grudnia 2010r., przekazuje się na rachunek
bankowy jednostki budżetowej określonej w §1 pkt.2.
- należności i zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa określona w §1 pkt.2.
§ 5. Stosunki pracy z pracownikami przekształcanych regulują przepisy art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
§ 6. Pozostają w mocy statuty przedszkoli wymienionych w § 1, nadane na podstawie ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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UCHWAŁA NR XXXV/268/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach w celu przekształcenia
w jednostkę budżetową.
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 lit h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2
oraz art. 16 ust 1,3,5,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 ust. 1
pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy
w Bochni, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 października 2010r. stawia się
w stan likwidacji w celu przekształcenia w jednostkę
budżetową zakład budżetowy pod nazwą Kryta Pływalnia w Proszówkach zwany dalej zakładem budżetowym
2. Na likwidatora wyznacza się Dyrektora Krytej
Pływalni w Proszówkach.
3. Czynności likwidacyjne obejmują:
1/przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości,
w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu
środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego
się w użytkowaniu zakładu budżetowego.
2/ zamkniecie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych z godnie z przepisami o rachunkowości.
3/ sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego.
4. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień
31 grudnia 2010r.
§ 2. Z dniem 1 stycznia 2010 r. tworzy się jednostkę
budżetową pod nazwą Kryta Pływalnia w Proszówkach
zwana dalej jednostką budżetową.

§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanego
zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji
przejmuje jednostka budżetowa.
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zakładu budżetowego według stanu na dzień
likwidacji podlegają wpłacie na rachunek podstawowy
Gminy Bochnia.
3. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej.
§ 5. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 6. Stosunki pracy z pracownikami przekształconego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową regulują przepisy art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
§ 7. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania
jednostki budżetowej określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 9. Uchyla się § 2 uchwały Nr XI/81 z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
pod nazwą Kryta Pływalnia w Proszówkach i nadania
statutu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień
likwidacji przejmuje jednostka budżetowa.

Załącznik
do uchwały Nr XXXV/268/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 września 2010 r.
STATUT
KRYTA PŁYWALNIA W PROSZÓWKACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Kryta Pływalnia w Proszówkach jest jednostką
organizacyjną Gminy Bochnia prowadzoną w formie
jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości
prawnej.
§ 2. Jednostka budżetowa Kryta Pływalnia w Proszówkach została utworzona na mocy Uchwały

Nr XXXV/269/10 Rady Gminy w Bochnia z dnia 24 września 2010r. i działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm./
b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458
z p. zm./
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c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z p.zm./
d) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
/Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z p.zm./
e) ustawy z dnia 17 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
/Dz. U. z 2007r. Nr .226. poz. 1675 z p. zm./
f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
i innych obiektów , w których świadczone są usługi
hotelarskie /Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z p. zm./

§ 7. Kryta Pływalnia może nadto prowadzić dodatkowa działalność gospodarczą o ile nie wykracza poza
sferę użyteczności publicznej, polegającą na:

g) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musza
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania /Dz. U. z 2009r. Nr 218, poz. 1696 /

4. prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej,

h) niniejszego Statutu.
§ 3. Siedzibą Krytej Pływalni są Proszówki 365,
32-700 Bochnia.
§ 4. Nadzór nad działalnością Krytej Pływalni
w Proszówkach sprawuje Wójt Gminy Bochnia.
Rozdział II
Cele i zakres działania
§ 5. Celami działania Krytej Pływalni jest:
1. udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do prowadzenia bezpłatnych zajęć wychowania
fizycznego w szkołach Gminy Bochnia, a także organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i nauki pływania
stanowiącej podstawę upowszechniania kultury fizycznej gminy i regionu.
2. rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji dla rehabilitacji społeczeństwa Gminy i Ziemi
Bocheńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
§ 6. Do podstawowych zadań Krytej Pływalni należy:

1. udostępnianiu za odpłatnością pomieszczeń sauny
fińskiej i infrared.
2. działalności handlowej i gastronomicznej w celu zaspokajania potrzeb osób korzystających z usług Krytej
Pływalni,
3. organizacji imprez zleconych,
5. prowadzenia działalności promocyjnej i reklamowej
zmierzającej do realizacji działań Krytej Pływalni,
6. prowadzenia innej działalności gospodarczej celem
pozyskania środków na upowszechnienie kultury fizycznej i turystyki.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie jednostką
§ 8. 1. Działalnością Krytej Pływalni w Proszówkach
kieruje dyrektor tej jednostki.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bochnia.
3. Dyrektor zarządza mieniem Krytej Pływalni w ramach
udzielonego pełnomocnictwa.
4. Do zakresu obowiązków dyrektora należy:
- reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
- kierowanie bieżącą działalnością jednostki oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej wyniki gospodarcze
i finansowe,
- przedkładanie Wójtowi i Radzie Gminy programów
działania, - przedkładanie sprawozdań ze stanu majątkowego i działalności,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

1. zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji
urządzeń Krytej Pływalni, Schroniska Młodzieżowego
oraz sztucznego lodowiska

§ 9. W sprawach pracowniczych dyrektor działa
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa
pracy.

2. świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji dla
mieszkańców gminy i okolic, a w szczególności:

§ 10. Strukturę organizacyjną oraz zasady działania
jednostki określa regulamin organizacyjny ustalony
przez dyrektora Krytej Pływalni, a podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

a) udostępnianie obiektu krytej Pływalni na organizację
nauki pływania, zajęć wychowania fizycznego dla dzieci
i młodzieży,
b) organizowanie zajęć korekcyjnych dla osób z wadami
postawy oraz terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych,
c) udostępnianie obiektu krytego, sztucznego lodowiska
do organizowania zajęć wychowania fizycznego dla
dzieci młodzieży oraz na cele rekreacyjno-komercyjne.
3. zapewnienie w czasie zajęć na basenie fachowej obsługi ze strony ratowników i instruktorów nauki pływania, zgodnie z wymogami przepisów o bezpieczeństwie
osób kąpiących się,
4. organizowanie imprez zleconych w zakresie sportu
i kultury fizycznej,
5. stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania i prowadzenia zajęć w obiektach Krytej Pływalni oraz sztucznego lodowiska.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa jednostki
§ 11. 1. Kryta Pływalnia prowadzi gospodarkę finansowa według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Krytej Pływalni jest
plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym”.
3. Działalność Krytej Pływalni finansowana jest z budżetu Gminy.
4. Kryta Pływalnia w Proszówkach realizuje swoje wydatki poprzez budżet Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Gminy.
§ 12. Kryta Pływalnia w Proszówkach posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 13. Kryta Pływalnia prowadzi własną rachunkowość.
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§ 14. 1. Rok obrachunkowy jednostki budżetowej
„Kryta Pływalnia w Proszówkach” pokrywa się z rokiem
obrachunkowym Gminy.
2. Dyrektor Krytej Pływalni w ciągu 2 miesięcy po
upływie roku obrachunkowego przedkłada do Urzędu
Gminy bilans na ostatni dzień roku.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

Poz. 4912,4913

2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym
dla jego nadania.
§ 16. Jednostka budżetowa „Kryta Pływalnia
w Proszówkach” używa pieczęci podłużnej w brzmieniu
obejmującym pełną nazwę oraz adres siedziby.
§ 17. Likwidacja jednostki następuje na podstawie
uchwały Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

§ 15. 1. Statut jednostki budżetowej „Kryta Pływalnia w Proszówkach” nadaje Rada Gminy Bochnia.
4912

4913
4913

UCHWAŁA NR XXXVI/273/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm. ),
art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157.
poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 2.859.622,13 zł w tym:
• dochody bieżące o kwotę 2.222.522,13 zł
• dochody majątkowe o kwotę 637.100,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę
2.859.622,13 zł
a) Zmiany wydatków w ustępie 2 obejmują:
• wydatki bieżące w kwocie 1.780.522,13 zł
w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
915.000,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
411.313,13 zł
-dotacje na zadania bieżące 421.785,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.424,00 zł
• wydatki majątkowe w kwocie 1.079.100,00 zł
jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały .

w tym:
- pożyczki 3.964.977,00 zł
- kredyty 3.165,510,00 zł
- wolne środki 334.119,50 zł
5. Rozchody budżetu w kwocie 2.916.297,00 zł
§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXIX/213/09 z dn. 29.12.2009r. „Plan wydatków
majątkowych”
jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXIX/213/09 z dn. 9.12.2009r. „Plan dotacji
udzielonych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych na rok 2010” jak załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
3. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXIX/213/09 z dn. 29.12.2009r. „Limit wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne”
jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Bochnia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Plan po zmianach wprowadzanych § 1 wynosi:
1. Dochody budżetu w kwocie 55.777.205,91 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie 60.325.515,41 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 4.548.309,50 zł
4. Przychody budżetu w kwocie 7.464.606,50 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/273/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 października 2010 r.

Plan dochodów
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Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi wewnetrzne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób prawnych
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Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

Poz. 4913
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majątkowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
165 891,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
165 891,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
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Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6260
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 4913
0,00

0,00 637 100,00

637 100,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 637 100,00

637 100,00
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0,00 637 100, 00

1 510 824, 77

165 891,00
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165 891,00
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Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/273/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 października 2010 r.
Wydatki majątkowe
DZIAŁ ROZDZIAŁ
TREŚĆ
O10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
O1078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnicy
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
Zatoka przystankowa Proszówki
60014
Drogi publiczne powiatowe
Chodnik przy drodze powiatowej Cikowice
60016
Drogi publiczne gminne
Rowerowy Pierścień Solny ,,Salina Cracoviensis "Turystyczny szlak kulturowy
po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (Most wiszący w Damienicach)
Modernizacja dróg gminnych
Chodnik przy drodze gminnej Łapczyca
Chodnik przy drodze gminnej Siedlec
Zakupy inwestycyjne
Remont drogi Górny Gościniec
Kładka na rzecze Rabie Krzyżanowice
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakupy inwestycyjne

WARTOŚĆ
45 296,00
45 296,00
45 296,00
1 449 539,53
206 500,00
206 500,00
324 863,53
324 863,53
918 176,00
3 150,00
554 026,00
196 000,00
40 000,00
15 000,00
100 000,00
10 000,00
78 000,00
78 000,00
78 000,00
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750
75023

754
75411
75412
801
80101

851
85178
900
90001

90015
90078
90095
926
92695
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zakupy inwestycyjne
Ochotnicze straże pożarne
Zakupy inwestycyjne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną
OCHRONA ZDROWIA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Maszyny do zwalczania komarów
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Kanalizacja Górnej Raby -IV etap Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka
Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Damienicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeżnicy
Kanalizacja Południe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Usuwanie skutków powodzi - oczyszczalnia Damienice
Pozostała działalność
Odnowa Artystycznej Doliny w Centrum wsi Siedlec
KULTURAFIZYCZNA I SPORT
Pozostała działalność
Budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach
Termomodernizacja Krytej Pływalni

RAZEM

70 000,00
70 000,00
40 000,00
30 000,00
32 000,00
18 000,00
18 000,00
14 000,00
14 000,00
662 000,00
662 000,00
662 000,00
33 409,22
33 409,22
33 409,22
6 973 832,00
5 593 694,00
1 930 000,00
918 972,80
2 617 690,00
127 031,20
60 000,00
60 000,00
987 100,00
987 100,00
333 038,00
333 038,00
1 155 000,00
1 155 000,00
1 090 000,00
65 000,00
10 499 076, 75

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/273/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 października 2010 r.
PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010
Lp.

Dział

1.

400

Rozdz

40002

2650

Wyszczególnienie
WYTWARZANIEIZAOPATRYWANIE WENERGIĘELEKTRYCZNĄ,
GAZ IWODĘ
Dostarczanie wody
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego wg
kalkulacji 1 m3 wody wynosi 0,70 plus VAT

2.

801
80104

Kwota
480.800
480.800
480.800

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola

2.490.350
2.490.350

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

2.490.350

2510
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3.

900

90001
2650
4.

926

92695
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GOSPODARKAKOMUNALNA
IOCHRONAŚRODOWISKA

347.615

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego
1 m 3 ścieków wynosi 1,30 plus VAT

347.615

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

843.169

Pozostała działalność
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego
( dla Krytej Pływalni wg kalkulacji
cen biletów dla młodzieży szkolnej
osób niepełnosprawnych)
RAZEM:

843.169

347.615

843.169

4.161.934

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/273/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 28 października 2010 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.

Program – jego
cel i zadania

Jednostka
organizacyjna realizująca program

1
1.

2
Kanalizacja
Górnej Raby:
Buczyna, Nieszkowice Małe,
Stradomka
Kanalizacja
Północ: Majkowice, Ostrów
Szlachecki,
Zatoka, Bessów,
Cerekiew
Rozbudowa
istniejącego
budynku szkoły
w Siedlcu
o przedszkole
i sale gimnastyczną
Kanalizacja
Południe: Pogwizdów, Zawada, Nieszkowice
Wielkie, Nieprześnia, Wola Nieszkowska
Kanalizacja wsi
Stanisławice oraz
rozbudowa ocz.
ścieków
w Damienicach
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Bogucicach
i Brzeźnicy
Rozbudowa
oświetlenia
ulicznego

3
Gmina
Bochnia

4
2006 2012

Gmina
Bochnia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków
w roku
2009

Wysokość
wydatków
w roku
2010

Wysokość
wydatków
w roku
2011

Wysokość
wydatków
w roku
2012

5
4.391.028

6
66.000

7
1.930 000

8
1 591.028

9
804.000

2006 2014

3.550.000

120.000

700.000

2.430.000

Gmina
Bochnia

2007 –
2010

2.166.500

1.504.500

662.000

Gmina
Bochnia

2006 –
2013

5 700 000

185. 000

127.031

500 000

Gmina
Bochnia

2006-2011

3.766.000

1.988.000

918.973

859.027

-

-

Gmina
Bochnia

2010-2011

6.690.850

2.617.690

4.073.160

-

-

Gmina
Bochnia

2000-2014

560.000

60.000

100.000

-

30.000

-

-

-

1.000.000

70.000

Wysokość
wydatków
w roku
2013
10
-

300.000

-

3.887.969

300.000
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8

9

10

11

Sztuczne lodowiGmina
sko
Bochnia
i doposażenie
Krytej Pływalni
w Proszówkach
Rowerowy
Gmina
Pierścień Solny
Bochnia
i most wiszący
w Damienicach
Odnowa ArtyGmina
stycznej Doliny
Bochnia
w Siedlcu nad
Rabą
Remont kładki
Gmina
wiszącej w
Bochnia
Krzyżanowicach
RAZEM
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2009-2010

1.090.060

60

1.090.000

-

-

-

2009-2010

82.150

79.000

3.150

-

-

-

2009-2010

1.002.349

669.311

333.038

-

-

-

2010-2012

410.000

-

29.408.937

4.641.871

10.000

300.000

100.000

7.751.882

8.123.215

4.404.000

-

4.487.969
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UCHWAŁA NR LXXV/855/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym
zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1–3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Miasta Oświęcim
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie
Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, mających charakter cywilnoprawny - zwanych dalej należnościami, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
- zwanych dalej dłużnikami, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazuje organy
i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. 1. Zastosowanie z urzędu ulgi umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Miasto
Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do
sektora finansów publicznych mających charakter cywilnoprawny wobec osób fizycznych, osób prawnych,
a także jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2.
2. Należności pieniężne mogą być umarzane
z urzędu, jeżeli:
1) 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,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku ma-

jątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie,
3) 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,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone z urzędu tylko
wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec
wszystkich zobowiązanych.
§ 3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające
Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym
zaliczanym do sektora finansów publicznych na wniosek
dłużnika mogą być:
1) umarzane,
2) spłata ich może być odraczana,
3) płatność może zostać rozłożona na raty.
§ 4. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie należności na raty powinien być należycie uzasadniony i poparty stosownymi dokumentami.
2. Udokumentowanie spełnienia przesłanek przemawiających za udzieleniem ulgi może stanowić między
innymi:
1) odcinek renty lub emerytury,
2) zaświadczenie o zarobkach,
3) zaświadczenie z organu podatkowego o dochodach,
4) zaświadczenie z ZUS o uiszczaniu składek,
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5) postanowienie komornika o nieskutecznej egzekucji,
6) oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej i ciężarach finansowych,
7) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolności
do pracy,
8) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
9) orzeczenia lub decyzje likwidujące dłużnika,
10) orzeczenie o upadłości dłużnika.
3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, ulga może zostać udzielona
tylko wtedy, gdy warunki jej udzielenia są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 5. Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu należności, o których mowa w niniejszej
uchwale stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 6. W przypadku udzielania ulg, o których mowa
w § 3 uchwały, będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników – przedsiębiorców, pomoc ta jest
udzielana jako pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE
L 379 z 28.12.2006). Przez przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika
I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008).
§ 7. 1. Umarzanie należności, a także udzielanie innych ulg w ich spłacie, o których mowa w niniejszej
uchwale, następuje w formie pisemnej na podstawie
przepisów prawa cywilnego w szczególności w drodze
pisemnego porozumienia stron, z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2
umorzenie należności następuje w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielenia ulgi.
§ 8. Organami upoważnionymi do umarzania, odraczania lub rozkładania należności na raty są:
1) Prezydent Miasta w odniesieniu do należności Urzędu
Miasta,

Poz. 4914,4915

2) kierownicy jednostek organizacyjnych – w odniesieniu do przysługujących im należności do kwoty nieprzekraczającej lub równej jednorazowo 10.000 zł
z jednego tytułu prawnego
3) organem upoważnionym do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności miejskich jednostek
organizacyjnych – przekraczających jednorazowo kwotę 10.000 zł z jednego tytułu prawnego – jest Prezydent Miasta Oświęcim.
§ 9. 1. Od należności pieniężnych, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera
się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego
po złożeniu wniosku do upływu terminu zapłaty.
2. Jeżeli dłużnik:
1) nie dokonał zapłaty odroczonej należności – należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę, należnymi od daty jej wymagalności,
2) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie –
pozostała do spłaty należność w całości staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę, należnymi od daty jej wymagalności.
3. Przez spełnienie terminu spłaty wyznaczonego
porozumieniem uważa się datę wpływu należności na
konto Gminy Miasta Oświęcim lub jej jednostek podległych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. W przypadku odmowy udzielenia ulgi umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki naliczane
są w pełnej wysokości od terminu płatności (wymagalności) do dnia dokonania zapłaty.
§ 10. Traci moc uchwała Nr LXIV/667/06 z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty wierzytelności Miasta Oświęcim i jego jednostek
organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja
podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Piotr Kućka

4914

4915
4915

UCHWAŁA NR LXXV/846/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Plac Słoneczny w Oświęcimiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) – Rada Miasta Oświęcim
postanawia:

§ 1. Ustalić nowy przebieg istniejącej drogi gminnej
Plac Słoneczny poprzez wyłączenie z niej niezabudowanej części działki nr 2310 zaliczonej do jej pasa drogowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Piotr Kućka
4915

4916
4916

UCHWAŁA NR XLIII/339/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przy opracowaniu Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych przy opracowywaniu Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Witold Duman

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39422 –

Poz. 4916
Załącznik
do uchwały nr XLIII/339/2010
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 26 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39423 –

Poz. 4916

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39424 –

Poz. 4916,4917

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Witold Duman
4916

4917
4917

UCHWAŁA NR XLIII/341/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157
poz. 1240) Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na
2010 rok o kwotę 15 981,00 zł jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy na
2010 rok o kwotę 15 981,00 zł jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Witold Duman

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39425 –

Poz. 4917
Tabela nr 1
do uchwały nr XLIII/341/2010
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 26 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39426 –

Poz. 4917

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39427 –

Poz. 4917

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Witold Duman

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39428 –

Poz. 4917
Tabela nr 2
do uchwały nr XLIII/341/2010
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 26 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39429 –

Poz. 4917,4918,4919

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Witold Duman
4917

4918
4918

UCHWAŁA NR XLIII/343/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Wojnicz .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969,
z późn. zm. ), Rada Miejska w Wojniczu, uchwala co
następuje:

okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku z kwoty
37,64 zł za 1 dt do kwoty 35 zł za 1 dt.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz w roku 2011 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2011roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Witold Duman

4918

4919
4919

UCHWAŁA NR LI/325/2010
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
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.) Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 - Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Zawoja na rok 2010,
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/267/2010 z dnia
26 stycznia 2010 r. według załącznika Nr 4 do Uchwały.

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Zawoja na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 - WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE,
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/267/2010 z dnia
26 stycznia 2010 r. według załącznika Nr 5 do Uchwały.

Plan dochodów po dokonanej zmianie wynosi
23.598.879,12 zł
Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi
25.499.423,12 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2.1 - Wydatki majątkowe w Budżecie Gminy Zawoja na 2010 r.
do Uchwały Budżetowej Nr XLV/267/2010 z dnia
26 stycznia 2010 r. według załącznika Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 Wydatki
na programy i projektu realizowane ze środków publicznych pochodzących Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64
poz. 427 z późn. Zm.), do Uchwały Budżetowej
Nr XLV/267/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. według załącznika Nr 6 do Uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39430 –

Poz. 4919

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak
Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/325/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39431 –

Poz. 4919
Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/325/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39432 –

Poz. 4919

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak
Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/325/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39433 –

Poz. 4919
Załącznik nr 4
do uchwały nr LI/325/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39434 –

Poz. 4919
Załącznik nr 5
do uchwały nr LI/325/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39435 –

Poz. 4919
Załącznik nr 6
do uchwały nr LI/325/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak
4919

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39436 –

Poz. 4920,4921

4920
4920

UCHWAŁA NR LI/326/2010
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873,
z późn. zm.) Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, działającymi na terenie gminy Zawoja, wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zwany dalej „konsultacjami”.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1, w sprawie
poddanej konsultacji.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich
wyniki nie są wiążące.
§ 3. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego mogą mieć formę:
1. Zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja.
2. Bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji i innych podmiotów pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zawoja.

§ 4. Zarządzając konsultacje Wójt Gminy Zawoja
określa:
1. Przedmiot konsultacji.
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
3. Formę konsultacji.
4. Termin i miejsce składania uwag i propozycji.
5. Termin i miejsce konsultacji - w przypadku organizowania spotkania otwartego.
§ 5. Informacje o podejmowanych konsultacjach
publikuje się na:
1. Stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja.
2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja.
§ 6. Termin wyrażania opinii nie może być krótszy
niż 14 dni od dnia ukazania się komunikatu na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Zawoja. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny
z niniejszą uchwałą.
§ 8. Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Zawoja
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii
przez podmioty, o których mowa w § 1.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

4920

4921
4921

UCHWAŁA NR LII/330/2010
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
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.) Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Zmienić plan wydatków budżetu Gminy Zawoja
na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1
Plan dochodów po dokonanej zmianie wynosi
23.637.421,39 zł

Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi
25.537.965,39 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Zawoja
w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej Nr XLV/267/2010
z dnia 26 stycznia 2010 r. według załącznika Nr 2 do
Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39437 –

Poz. 4921

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
Załącznik nr 1
do uchwały nr LII/330/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39438 –

Poz. 4921
Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/330/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak
4921

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39439 –

Poz. 4922,4923

4922
4922

UCHWAŁA NR LII/333/2010
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010 r.
dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1
i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267,
poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708
i Nr 145, poz. 1050) oraz art. 5ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Uchwałę Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji zmienia się w ten
sposób, że § 9 otrzymuje brzmienie ”Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają
bez zmiany.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

4922

4923
4923

UCHWAŁA NR LII/334/2010
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r,
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984 / art. 5,
art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych tekst jednolity /Dz. U. z 2010r.,
Nr 95, poz. 613/ oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dz. U. z 2001r. Nr 46
poz. 499 / Dz. U. 2010 r., Nr 17, poz.95 j. t./ Rada Gminy
Zawoja uchwala co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości za 1m² powierzchni użytkowej wynoszą rocznie:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz
od garaży znajdujących się w tych budynkach w wysokości 0,54 zł – 1m² powierzchni użytkowej.
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza
lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w wysokości 13,03 zł - 1m² powierzchni użytkowej.
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 8,73 zł
- 1m² powierzchni użytkowej.

4. Od budynków zajętych na działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w wysokości 4,08 zł - 1m² powierzchni użytkowej.
5. Od pozostałych budynków lub ich części nie
mieszczących się w kategoriach wymienionych w pkt. 1- 4.
a) od budynków lub ich części na potrzeby instytucji
użyteczności publicznej nie prowadzących działalności gospodarczej w wysokości 6,01 zł - 1m² powierzchni użytkowej
b) od garaży wolnostojących (poza budynkiem mieszkalnym) 3,83 zł - 1m² powierzchni użytkowej
c) od budynków letniskowych zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez osoby fizyczne 6,77 zł 1m² powierzchni użytkowej
d) od budynków zajętych na pomieszczenia własne gospodarcze przez osoby fizyczne na gruntach innych
niż rolnicze 3,51 zł - 1m² powierzchni użytkowej
e) budynki pozostałe 5,84 zł - od 1 m ² powierzchni
użytkowej.
6. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
7. Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39440 –

w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,50 zł –
1m² powierzchni .
8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych 4,03 zł –
1 ha powierzchni.
9. Od pozostałych gruntów nie wymienionych
w punktach 7 i 8 w wysokości 0,15 zł - 1m² powierzchni.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki, grunty i budowle służące do zbiorowego poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę oraz
odprowadzania i oczyszczania ścieków, za wyjątkiem
budynków i gruntów zajmowanych na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż
zaopatrzenie w wodę i gospodarkę ściekami.
2. Budynki lub ich części oraz grunty służące do
prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, pod
warunkiem, że nie jest w nich prowadzona działalność
gospodarcza. W przypadku gdy w części budynku lub
gruntu prowadzona jest działalność gospodarcza to tej
części budynku lub gruntu zwolnienie nie dotyczy.

Poz. 4923,4924

padku gdy w części budynku lub gruntu prowadzona
jest działalność gospodarcza, to tej części budynku lub
gruntu zwolnienie nie dotyczy.
4. Lokale użytkowe wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie żywienia w szkołach
i innych budynkach przeznaczonych na działalność edukacyjną.
5. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako drogi – dr.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 4. Traci moc prawną Uchwała Nr XLII/242/2009
Rady Gminy Zawoja z dnia 5 listopada 2009 roku
w sprawie wysokości stawek podatkowych podatku od
nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zawoja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 roku.

3. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego pod warunkiem, że nie jest
w nich prowadzona działalność gospodarcza. W przy-

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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UCHWAŁA NR LII/335/2010
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 95 poz. 613 ) Rada Gminy Zawoja
uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
d) od autobusów,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Zawoja
Nr XLII/243/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LII/335/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 10 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA
od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.
4.1
4.2
4.3

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
pojazdu samochodowego
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów do
7 ton i 7 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów powyżej 7 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton
i poniżej 12 ton
Autobusy do 15 miejsc siedzenia
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia od 16 do 29 miejsc
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

Stawki pojazdu obowiązujące
od jednego pojazdu.
3
396,00
607,00
923,00
1.214,00
1.319,00
633,00
475,00
686,00
1.373,00
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/335/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 10 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA
od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
2
1. samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2. samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3. samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

Stawki obowiązujące od jednego pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inny system
i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3
4
1636,00
1636,00
1689,00
1742,00

1742,00
1742,00
1794,00
1900,00

1267,00
1636,00
1689,00
1689,00
1794,00
1794,00

1425,00
1689,00
1794,00
1794,00
1954,00
1954,00

1373,00
1742,00
1794,00
1848,00
1954,00

1477,00
1900,00
1954,00
2544,00
2587,00

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/335/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 10 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA
od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE od jednego pojazdu
Liczba osi i dopuszczalna
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inny system zawiemasa całkowita (DMC)
i uznane za równoważne
szenia osi
Zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
1
2
3
4
1. ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
1.1
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1267,00
1373,00
1.2
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1478,00
1584,00
1.3
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1478,00
1584,00
1.4
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1689,00
2010,00
1.5
Powyżej 36 ton
1742,00
2111,00
2. ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
2.1
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1319,00
1848,00
2.2
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
1848,00
1900,00
2.3
nie mniej niż 40 ton i więcej
2006,00
2644,00
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
Załącznik nr 4
do uchwały nr LII/335/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 10 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA
dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC)
Zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+pojazd silnikowy

1
2
1. przyczepy i naczepy o I osi i DMC
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
1.4 Powyżej 36 ton
2. przyczepy i naczepy o II osiach i DMC
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3 nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
2.4 Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i powyżej
3. przyczepy i naczepy o III osiach o DMC
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE
od jednego pojazdu
Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne i uznane
zawieszenia osi
za równoważne
3
4
633,00
686,00
739,00
739,00

686,00
739,00
844,00
844,00

898,00
1108,00
1214,00
1267,00
1373,00

1003,00
1214,00
1373,00
1478,00
1794,00

1161,00
1267,00
1478,00

1267,00
1373,00
1584,00

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak
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UCHWAŁA NR LII/336/2010
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Zawoja - zasad jej ustalania i poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami ) oraz art. 15, art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami ) Rada Gminy Zawoja u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala obowiązek podatkowy dotyczący opłaty
targowej.
§ 2. Opłatę targową należy pobrać codziennie od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na placu targowym i innych wyznaczonych miejscach na ten cel przez Urząd Gminy.
§ 3. Dzienne stawki opłaty targowej ustala w następujących wysokościach:
1. Od osób dokonujących sprzedaży z samochodów poza wydzielonymi stanowiskami na placu targowym - 25,00zł

3. Od osób dokonujących sprzedaży z wydzielonego stanowiska na placu targowym o powierzchni
18 m2 - 22,00zł
§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może
przekroczyć dziennie - 699,27 zł.
§ 5.
Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana
Hutniczaka Piotra.
Za inkaso opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej kwoty
§ 6. Realizację Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLII/245/2009 Rady
Gminy Zawoja z dnia 5 listopada 2009 r.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Od osób dokonujących sprzedaży z ręki, kosza,
wiadra itp. zajmując 1 m2 - 5,00zł

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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UCHWAŁA NR XXXII-253/10
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok
2010 o kwotę 178.431 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi
kwotę 15.496.625,88 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.855.009,88 zł,
2) dochody majątkowe – 641.616,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010
rok o kwotę 206.731 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu gminy po
zmianach wynosi kwotę 18.658.183,88 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 14.381.990,88 zł,
b) wydatki majątkowe - 4.276.193,00 zł.
3. 3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
172.815 - w tym:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 138.745 zł , z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
4.100 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 134.645 zł,
b) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 34.070 zł
w tym:
- ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Społecznego o kwotę 34.070 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej Uchwały
2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
33.916 zł i jednocześnie zmniejszenia o kwotę 28.300 zł
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 33.916 zł i zmniejsza się o kwotę
28.300 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
§ 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Opera-
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cyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.

i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się
zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do
Uchwały Budżetowej na 2010 r. poprzez zmniejszenie
przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach plan po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. W uchwale budżetowej na 2010 rok Rady Gminy Zembrzyce Nr XXVI-214/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Stypuła
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII-253/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 13 października 2010 r.

DOCHODY W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
Dział

Treść

600

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) (§2030)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: dochody majątkowe
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym: dochody bieżące
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
ustaw
w tym: dochody bieżące
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§ 0750)
- wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
w tym: dochody bieżące

700

754

756

801

Zwiększenia

Zmniejszenia

112.331
112.331
112.331
100.000

0
0
0
0

12.331
6.347
6.347
6.347
6.347
9.916
9.916
9.916
9.916

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.467

0

2.000

0

2.000
2.000
1.467

0
0
0

1.467
1.467

0
0

46.370
12.300
12.300
10.700
1.600
34.070
34.070

0
0
0
0
0
0
0
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- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
(§ 2007 – 28.959,50 zł)
(§ 2009 - 5.110,50 zł)
Razem
w tym: a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

34.070

0
0

178.431
168.515
9.916

0
0
0

Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Stypuła
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII-253/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 13 października 2010 r.
WYDATKI W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
Dział
600

Rozdział
60078

700
70005
754
75405
75412
801
80101
80104

Treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
w tym: wydatki majątkowe
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
Przedszkola
w tym: wydatki bieżące

RAZEM
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Zwiększenia
100.000
100.000
100.000
0
0
0
33.916
5.000
5.000
28.916
28.916
72.815
38.745
38.745
34.070
34.070
206.731

Zmniejszenia
0
0
0
28.300
28.300
28.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.300

172.815
33.916

0
28.300
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Załącznik nr 2.1
do uchwały nr XXXII-253/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 13 października 2010 r.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E W załączniku Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy
w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
Dział
600

Rozdział
60078

801
80101

80104

Treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:

Zwiększenia
100.000
100.000
100.000

Zmniejszenia
0
0
]
0

100.000

0

4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
Razem wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

72.815
38.745

0
0

38.745

0

4.100
34.645

0
0

34.070

0

34.070

0

172.815

0

138.745
4.100134.645

0 00

34.070

0

Przewodniczący Rady Gminy
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Załącznik nr 2.2
do uchwały nr XXXII-253/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 13 października 2010 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W załączniku Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy
w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
Dział
700

Rozdział
70005

754
75405

75412

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: inwestycje
- projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia
w Zembrzycach
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
w tym: zakupy inwestycyjne
- w tym dotacja w formie pomocy finansowej dla powiatu
suskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego
w gminie
Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenia
0
0
0
0

Zmniejszenia
28.300
28.300
28.300
28.300

33.916
5.000
5.000
5.000

0
0
0
0

28.916

0
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w tym: a)inwestycje
- modernizacja budynku OSP w Śleszowicach
b) zakupy inwestycyjne
- w tym dotacja celowa dla OSP w Zembrzycach na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych tj. zakup motopompy pożarniczej

9.916
9.916
19.000
19.000

0
0
0
0

33.916
33.916

RAZEM
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

28.300
28.300

Przewodniczący Rady Gminy
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII-253/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 13 października 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
lp

1
1

2

Program – jego
Jednostka
Okres realizacji
cel i zadania
organizacyjna realizuprogramu
jąca program

2
Projekt: Tytuł
projektu:
ktywnośmój atu
Proje: Tytuł
projektu: „Mały
Podróżnik "

3
Gminy Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Zembrzycach
Zespół Szkół
w Zembrzycach

Łączne
nakłady
finansowe

4
2010-2012

5
504.340,08

2010-2011

50.000,00

Wysokość wydatków na Wysokość wydatków
Wysokość
wydatków
2011 r. w tym:
na 2012 r. w tym:
na 2010 r. w tym:
środki
dotacja
środki
dotacja
środki
dotacja
własne
własne
własne
7
8
9
10
11
12
19.677,45 121.177,59 26.482,62 163.085,18 24.296,24 149.621,00

0

554.340,08

34.070,00

0

15.930,00

19.677,45 155.247,59 26.482,62

0

0

179.015,18 24.296,24 149.621,00

Przewodniczący Rady Gminy Krystyna Stypuła
Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII-253/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 13 października 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zembrzycach na 2010 rok.
Lp.

1
1.

1.1
2.
2.1
3.
3.1
3.2

Wyszczególnienie

2
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Działalność usługowa
Pozostała działalność
usługowa
Gospodarka Komunal
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Oczyszczanie
miast
i wsi
OGÓŁEM

Nr
podziałki

3
400

Stan środków
obrotowych na
początek roku
budżetowego

4
68.530

Ogółem

5

Przychody
w tym dotacja
z budżetu
§

Kwota

6

7
26.914

Koszty
Ogółem

8
237.562

w tym: wpłata do
budżetu nadwyżki
środków obrotowych (§ 2370)
9

Stan środków
obrotowych
na koniec
roku budżetowego
10

2562
88.530
40002
710
71095

68.530
0,00
0,00

257.562
10.000
10.000

900

- 18.530

564.

90001

46.254

285.512
278.926

90003

-64.784

50.000

832.000

2650

26.914
0,00
0,00

237.562
30.000
30.000

-

124.294

564.438

-

2650

13.372

285.512

-

2650

110.922

278.926

-

151.208

832.000

-

88.530
-20.000
-20.000

- 18.530
46.254
- 64.784

50.000
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UCHWAŁA NR XXXIII-265/10
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok
2010 o kwotę 208.659 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi
kwotę 15.791.063,88 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.138.447,88 zł,
2) dochody majątkowe – 641.616,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010
rok o kwotę 2.191.341 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi
kwotę 16.552.621,88 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 14.317.556,88 zł,
b) wydatki majątkowe - 2.235.065,00 zł.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
1) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę
200.000 zł, w tym:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 25.000 zł , z czego:
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł,
b) wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę
175.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę
1.991.341 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.991.341 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.2

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami Gminy, a wydatkami Gminy stanowi planowany deficyt budżetu
w wysokości 761.558 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 140.766 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 620.792 zł.
2. Przychody budżetu Gminy i rozchody budżetu
Gminy po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Prognoza kwoty długu publicznego w latach
2009-2013 po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale budżetowej na 2010 rok Rady Gminy Zembrzyce Nr XXVI-214/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się
zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Stypuła

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII-265/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 9 listopada 2010 r.
W załączniku Nr 1do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
DOCHODY
Dział
758

Treść
Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)
Razem
w tym: a) dochody bieżące

Zwiększenia
208.659
208.659
208.659

Zmniejszenia
0
0
0

208.659
208.659
208.659

0
0
0
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII-265/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 9 listopada 2010 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
WYDATKI
Dział
010

Rozdział
01010

600
60016
60078
750
75023
801
80104

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym: wydatki bieżące

RAZEM
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Zwiększenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zmniejszenia
1.369.000
1.369.000
1.369.000
206.942
181.942
181.942
25.000
25.000
440.399
440.399
440.399
175.000
175.000
175.000
2.191.341

0
0

200.000
1.991.341

Przewodniczący Rady Gminy Krystyna Stypuła
Załącznik nr 2.1
do uchwały nr XXXIII-265/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 9 listopada 2010 r.
W załączniku Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
WYDATKIBIEŻĄCE
Dział
600

Rozdział

Treść
Transport i łączność
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
801
Oświata i wychowanie
80104
Przedszkola
w tym:
2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące
Razem wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące

Zwiększenia
0.60
0

Zmniejszenia
25.000
25.000

0

25.000

0

25.000
0
0

175.000
175.000

0
0

175.000
200.000

0
0
0

25.000
25.000
175.000
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Załącznik nr 2.2
do uchwały nr XXXIII-265/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 9 listopada 2010 r.

W załączniku Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
WYDATKI MAJĄTKOWE
Dział
010

Rozdział
01010

600
60016

750
75023

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: inwestycje
- budowa sieci kanalizacyjnej w Tarnawie Dolnej
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: inwestycje
- odbudowa Rynku w Zembrzycach w ramach
projektu „Odnowa wsi”
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: inwestycje
- modernizacja budynku Urzędu Gminy

RAZEM
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększenia
0
0
0
0
0
0
0
0

Zmniejszenia
1.369.000
1.369.000
1369.000
1.369.000
181.942
181.942
181.942
181.942
440.399
440.399
440.399
440.399
1.991.341
1.991.341

0
0
0
0
0

Przewodniczący Rady Gminy Krystyna Stypuła
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII-265/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 9 listopada 2010 r.
W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE W 2010 ROKU
1. Dochody
2. Wydatki
3. Wynik – Deficyt (1 - 2)
4. Finansowanie ( 5 – 6)
5. Przychody budżetu ogółem z tego:
1/ Kredyty
2/ Pożyczki
3/ Pożyczki udzielone z budżetu
4/ Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych
5/Inne źródła: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
6. Rozchody budżetu ogółem z tego:
1/ Spłaty kredytów
2/ Spłaty pożyczek
3/ Inne cele
4/ Udzielone pożyczki

15.791.063,88
16.552.621,88
761.558,00
761.558,00
1.392.350,00
0,00
0,00
15.000,00
140.766,00
1.236.584,00
630.792,00
615.792,00
15.000,00
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII-265/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 9 listopada 2010 r.

W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany:
Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Zembrzyce na lata 2009-2013
Lp.

Wyszczególnienie

[
2009

I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
III.
3.1
3.2
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII
7.1
7.2

Dochody budżetu ogółem :
w tym:
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach państwowych
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budżetu państwa do
zadań zleconych
Pozostałe dochody
Przychody budżetu
Kredyty bankowe
Pożyczki krajowe
Nadwyżka z lat ubiegłych
Wolne środki
Przychody z prywatyzacji majątku
Spłata pożyczek udzielonych
Ogółem pozycja I + II
Wydatki budżetu
Wydatki bieżące w tym:
Koszty obsługi długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
Rozchody budżetu
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Udzielone pożyczki
Ogółem pozycja III + IV
Łączne spłaty w danym roku
Rata kredytu
Rata pożyczki
Odsetki
Łączna kwota długu na koniec
roku budżetowego
Raty kredytów
Raty pożyczek
Wskaźniki zadłużenia w %
z art.169 ust. o Finansach
Publicznych
z art.170 ust. o Finansach
Publicznych

2010

2012

2013

12.450.000

12.750.000

12.281.876,92

15.791.063,88

2011
12.050.000

1.705.924,11
1.458.753,47

1.408.360,00
1.545.757,00

1.400.000
1.590.000

1.500.000
1.610.000

1.510.000
1.650.000

98.297,19
6.279.006,00
1.616.652,86

60.872,00
6.508.827,00
1.957.843,29

50.200
6.680.000
1.750.000

53.000
6.900.000
1.800.000

53.000
7.100.000
1.860.000

1.123.243,29
902.909,38
902.909,38
13.184.786,30
11.151.644,71
10.740.530,39
57.271,16
411.114,32
655.792,00
655.792,00
0
11.807.436,71
713.063,16
655.792,00
0
57.271,16

4.309.404,59
1.392.350,00
140.766,00
1.236.584,00
15.000,00
17.183.413,88
16.552.621,88
14.317.556,88
70.000,00
2.235.065,00
630.792,00
615.792,00
0
15.000,00
17.183.413,88
685.792,00
615.792,00
0
70.000,00

579.800
12.050.000
11.554.208
11.254.208
37.000
300.000
495.792
495.792
0
12.050.000
532.792
495.792
0
37.000

587.000
12.450.000
12.325.000
12.025.000
8.000
300.000
125.000
125.000
0
12.480.000
133.000
125.000
0
8.000

577.000
12.750.000
12.240.000
11.840.000
0
400.000
0
0
0
12.750.000
0
0
0
0

1.236.584,00

620.792,00

125.000

0

0

1.236.584,00
0

620.792,00
0

125.000
0

0
0

0
0

5,81

4,34

4,42

1,07

0

10,07

3,93

1,04

0

0

Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Stypuła
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UCHWAŁA NR LIII/521/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie nagród i stypendiów sportowych Gminy Zabierzów
Rada Gminy Zabierzów uchwala co następuje:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.
w Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe i nagrody
Gminy Zabierzów.

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed
wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy uchwały wskazanej w ust. 1.

2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych i nagród, określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc uchwały:
1. Traci moc uchwała Nr LXVI/367/06 Rady Gminy
Zabierzów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i stypendiów sportowych Gminy Zabierzów
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 569, poz. 3579
ze zm.) – z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik
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Załącznik
do uchwały nr LIII/521/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIII/529/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zabierzów,
sołectwo Zabierzów oraz ustalenia jej przebiegu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 7
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. w Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
po zapoznaniu się z opinią Zarządu Powiatu Krakowskiego Nr 121 z dnia 27.08.2010 r.,
Rada Gminy Zabierzów uchwala co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych, drogę położoną na terenie Gminy Zabierzów,
sołectwo Zabierzów, znajdującą się na działce ewidencyjnej nr 1054 i nr 101/205 obr. Zabierzów, położoną
między droga krajową nr DK 79 a działką ewidencyjną

nr 1689, obr. Zabierzów – noszącą obecnie nazwę
ul. Topolowej w Zabierzowie.
§ 2. Ustala się przebieg drogi wskazanej w § 1
w sposób określony w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik
Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/529/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 października 2010 r.

WYKAZ DRÓG ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH GMINA ZABIERZÓW
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
-NR
DROGI
-601725 K

-KATEGORIA
DROGI
-D

-NR DAWNY
-brak

-LOKALIZAJCA DROGI I PRZEBIEG
-Zabierzów, ul. Topolowa (dz. nr 1054; dz. nr 101/205)
położona pomiędzy DK 79 (ul. Krakowska) a działką
ewidencyjną nr 1689 koło Pawilonu Handlowego Biedronka.

-TEREN
SOŁECTWA
-ZABIERZÓW

Objaśnienie użytych skrótów:
D - droga dojazdowa
W skład drogi nr 601725 K wchodzą następujące nieruchomości: nr 1054 i nr 101/205.
Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/529/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 października 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:15000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Maria Kwaśnik
4929

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 39466 –

Poz. 4930

4930
4930

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.VI.0911-21-2010
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Bochni Nr XXXV/268/10 z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach w jednostkę budżetową
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),
stwierdza się nieważność uchwały nr XXXV/268/10
Rady Gminy w Bochni z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kryta
Pływalnia w Proszówkach w jednostkę budżetową,
w części określonej w § 8 ust. 2 oraz w § 10 w zakresie
słów: „,a podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy” statutu, stanowiącego załącznik do uchwały.
Uzasadnienie
Rada Gminy w Bochni uchwałą nr XXXV/268/10
z dnia 24 września 2010 r. dokonała przekształcenia
zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach
w jednostkę budżetową, określając również jej statut,
w brzmieniu nadanym w załączniku do uchwały.
W § 8 w ust. 2 Statutu Rada ustaliła, że „Dyrektora
powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bochnia”.
W ocenie organu nadzoru, cytowany zapis pozostaje
w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa,
w tym w szczególności z normą prawną ujętą w art. 30
ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie
z którą do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych. Zatem w sferze uprawnień
wójta mieści się zatrudnianie i zwalnianie kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, a nie ich powoływanie i odwoływanie. Wprawdzie tzw. „powołanie” jest
jedną z podstaw nawiązania stosunku pracy, jednak
w świetle przepisów Kodeksu pracy (art. 68 § 1 k.p.) brak
jest możliwości dowolnego stosowania przy zatrudnianiu formy powołania; prawo to jest ograniczone do
przypadków określonych przez przepis odrębny (szczególny). Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), która
stanowi odrębną regulację w omawianej materii, nie
zawiera delegacji do powoływania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w związku z powierzeniem im konkretnej funkcji. W szczególności przepis
art. 4 ust. 1 ww. ustawy przewiduje, że „pracownicy
samorządowi są zatrudniani na podstawie: 1) wyboru:
(…); 2) powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy (…); 3) umowy o pracę pozostali pracownicy samorządowi”.

Powyższe stanowisko znajduje m.in. odzwierciedlenie
w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2008 r., I PK
29/08. W uzasadnieniu prawnym tego orzeczenia, Sąd
stwierdził miedzy innymi, że „Stosunki pracy mogą być
nawiązane na podstawie powołania tylko wówczas, gdy
przepis odrębny zawiera regulację uprawniającą do
zastosowania takiej podstawy (art. 68 § 1 k.p.). Przez
przepis odrębny rozumie się przepis ustawy lub aktu
wykonawczego do niej wydanego w granicach upoważnienia. Wybór powołania jako podstawy nawiązania
stosunku pracy nie należy zatem do jego stron. Taka
podstawa może być zastosowana jedynie w ściśle określonych (ustawowo) przypadkach. Dzieje się tak dlatego,
że stosunek pracy z powołania charakteryzuje się łatwością rozwiązania przez pracodawcę. Pracownik zatrudniony na tej podstawie nie korzysta z różnych mechanizmów prawnych stabilizujących zatrudnienie pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania lub
umowy o pracę (…). Stąd też nawiązywanie stosunków
pracy na podstawie powołania następuje rzadko”.
W dalszej części statutu Krytej Pływalni, w § 10, Rada
postanowiła, że „Strukturę organizacyjną oraz zasady
działania jednostki określa regulamin organizacyjny
ustalony przez dyrektora Krytej Pływalni, a podlegający
zatwierdzeniu przez Wójta Gminy”.
Zdaniem organu nadzoru, cytowany wyżej zapis
w zakresie słów: „, a podlegający zatwierdzeniu przez
Wójta Gminy” narusza obowiązujący porządek prawny.
W szczególności brak jest upoważnienia ustawowego
do działania w kwestionowanej materii przez Wójta.
Wprawdzie można uwzględnić kompetencje organu
wykonawczego gminy do oddziaływania na kwestie
związane z organizacją podległych jednostek organizacyjnych, poprzez wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego, niemniej jednak nie powinno to odbywać
się poprzez regulacje statutowe, jak w przedmiotowej
sprawie. Należy bowiem pamiętać, że zasadniczo
w sferze uprawnień Wójta pozostaje zatrudnianie
i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także wykonywanie uprawnień zwierzchnika
służbowego w stosunku do tychże kierowników. Wszelkie ograniczenia w wypełnianiu przez Dyrektora KP
uprawnień i obowiązków kierownika tej jednostki winny
wynikać z określonych unormowań prawnych, a takowe
w badanej sprawie nie występują, w tym w art. 30
ustawy o samorządzie gminnym, jak też w podanych
w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały art. 12
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Warto zauważyć, że
ostatnio przywołane przepisy dotyczące w szczególności
tworzenia jednostek budżetowych i nadawania jednostce statutu, nie obejmują powyższej materii.
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Mając na uwadze powyższe, należało stwierdzić nieważność kwestionowanej uchwały Rady Gminy
w Bochni, w zakresie określonym w sentencji rozstrzygnięcia.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.Z up. Wojewody Małopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny:
Artur Słowik
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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.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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
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