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UCHWAŁA NR XXXIX/282/10
RADY POWIATU WIELICKIEGO
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budŊecie powiatu na 2010 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póŝniejszymi
zmianami), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art.
214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z póŝniejszymi zmianami), Rada Powiatu Wielickiego
uchwala, co następuje:

7. Załącznik Nr 7 dotyczący limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 1. W Uchwale Budşetowej Powiatu Wielickiego na
2010 rok Nr XXXIV/245/09 Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budşetu Powiatu
Wielickiego, wprowadza się następujące zmiany:

9. Załącznik Nr 13 dotyczący prognozy kwoty długu
Powiatu Wielickiego na lata 2010 - 2027 otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 1 dotyczącym prognozy dochodów
budşetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok wprowadza
się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków budşetu
Powiatu Wielickiego na 2010 rok wprowadza się
zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2.1 dotyczącym wydatków bieşących
budşetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok wprowadza
się zmiany jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej
uchwały.
4. W załączniku Nr 2.2 dotyczącym wydatków majątkowych budşetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 dotyczący przychodów i rozchodów
budşetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 dotyczący limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 dotyczące planu dochodów własnych
jednostek budşetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. udzielania upowaşnień kierownikom jednostek budşetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych
w ust. 3, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Zarząd nie przekroczy
sumy z ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wielickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Uzasadnienie
do
Uchwały
Rady
Powiatu
Wielickiego
Nr XXXIX/282/10 z dnia 23 września 2010 roku W sprawie: zmiany Uchwały Budşetowej Powiatu Wielickiego
na 2010 rok i zmian w budşecie powiatu na 2010 rok.
Zmiany w zakresie dochodów: - zwiększenie planu dochodów bieşących w dziale 600 „Transport i łączność”
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę
15.450,00zł z powodu większych wpływów z róşnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39671 –

dochodów oraz z wpływem niewykorzystanej dotacji
z 2009 roku. - przeniesienie planu dochodów bieşących
w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020
„Starostwa powiatowe” w związku ze zmianą klasyfikacji uzyskiwanych dochodów z tytułu wynajmu. - zmniejszenie planu dochodów bieşących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 90.165,00zł w związku z mniejszym oprocentowaniem rachunków bankowych Powiatu. - zmniejszenie planu dochodów bieşących w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem” rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa” o kwotę 65.728,00zł z powodu mniejszych
wpływów z podatku PIT. - zmniejszenie planu dochodów
bieşących w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budşetu państwa” o kwotę
130.075,00zł z powodu mniejszych wpływów z podatku
CIT. - zwiększenie planu dochodów bieşących w dziale
758 „Róşne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 130.075,00zł w związku z zwiększeniem subwencji oświatowej dla Powiatu Wielickiego na
2010 rok. - zwiększenie planu dochodów bieşących
w dziale 758 „Róşne rozliczenia” rozdział 75814 „Róşne
rozliczenia finansowe” o kwotę 65.728,00zł. Zwiększenie
dochodów wynika z niewykorzystanej kwoty na wydatki
niewygasające. - zwiększenie planu dochodów bieşących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195
„Pozostała działalność” na kwotę 43.750,00zł w związku
z wpływem niewykorzystanej dotacji za 2009 rok. zwiększenie planu dochodów bieşących w dziale 852
„Pomoc społeczna” rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”
na kwotę 1.500,00zł z powodu większych wpływów na
róşne dochody. - zwiększenie planu dochodów bieşących w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej” rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych” na kwotę
6.165,00zł z powodu wpływów od innej jednostki tytułem zwrotu kosztów utrzymania w WTZ. - zwiększenie
planu dochodów bieşących w dziale 900 „Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90006
„Ochrona gleby i wód podziemnych” na kwotę
23.300,00zł z powodu zwrotu kosztów procesowych od
firmy „Trigger”. Zmiany w zakresie wydatków: - zwiększenie planu wydatków bieşących w dziale 754 „Bezpie-

Poz. 4945

czeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa” rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straşy
Poşarnej” o kwotę 32.000,00zł z przeznaczeniem na
zakup mundurów dla straşaków Komendy Powiatowej
Państwowej Straşy Poşarnej w Wieliczce. - zwiększenie
planu wydatków majątkowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa” rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straşy
Poşarnej” o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na
zakup 5 sztuk motopomp szlamowych KTH 100x z węşami. - zwiększenie planu wydatków bieşących w dziale
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę
8.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podpisaniem umów zleceń dla straşaków pracujących w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zmiany
załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budşetu Powiatu
Wielickiego na 2010 rok” do uchwały budşetowej są
wynikiem dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budşetu powiatu i mają charakter aktualizujący.
Zmiany załącznika Nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne” do uchwały budşetowej wynikają z aktualizacji kwot wydatków na inwestycje, które
podejmuje Powiat Wielicki. Zmiany załącznika Nr 7 „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej na
2010 rok” do uchwały budşetowej wynikają z uzupełnienia listy o nowy projekt, w którym uczestniczy Powiat
Wielicki. Zmiany załącznika Nr 10 „Plan dochodów własnych jednostek budşetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok” do uchwały budşetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6, są wynikiem zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół
w Gdowie oraz zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania odszkodowania od PZM Towarzystwa Ubezpieczeń
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej
w Wieliczce. Po wprowadzeniu zmian dochody budşetu
powiatu wyniosą 60.387.270,00 zł, planowane wydatki
wyniosą 74.342.235,00 zł. Planowany na 2010 rok deficyt
pozostaje bez zmian. Zmiany załącznika „Prognoza kwoty długu publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2010 2018” wynikają z dokonanych zmian planu dochodów
i wydatków budşetu powiatu i mają charakter aktualizujący.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618
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Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39678 –
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39680 –

Poz. 4945
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIX/282/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 23 września 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39682 –

Poz. 4946
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UCHWAŁA NR XL/291/10
RADY POWIATU WIELICKIEGO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budŊecie powiatu na 2010 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póŝniejszymi
zmianami), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art.
214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z póŝniejszymi zmianami), Rada Powiatu Wielickiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budşetowej Powiatu Wielickiego na
2010 rok Nr XXXIV/245/09 Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budşetu Powiatu
Wielickiego, wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 dotyczącym prognozy dochodów
budşetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok wprowadza
się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków budşetu
Powiatu Wielickiego na 2010 rok wprowadza się
zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2.1 dotyczącym wydatków bieşących
budşetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok wprowadza
się zmiany jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik Nr 3 dotyczący przychodów i rozchodów
budşetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 dotyczący limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 8 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budşetu Powiatu
Wielickiego w 2010 roku wprowadza się zmiany jak
w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 dotyczące planu dochodów własnych
jednostek budşetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 13 dotyczący prognozy kwoty długu
Powiatu Wielickiego na lata 2010 - 2027 otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wielickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XL/291/10
z dnia 10 listopada 2010 roku W sprawie: zmiany

Uchwały Budşetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok
i zmian w budşecie powiatu na 2010 rok. Zmiany
w zakresie dochodów: - zwiększenie planu dochodów
bieşących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.400,00zł z powodu większych wpływów z tytułu opłat za uşytkowanie wieczyste. - zmniejszenie planu dochodów bieşących w dziale 758 „Róşne
rozliczenia” rozdział 75618 „Róşne rozliczenia finansowe” o kwotę 5.000,00zł z powodu nie uzyskania dochodów z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych. zmniejszenie planu dochodów bieşących w dziale 758
„Róşne rozliczenia” rozdział 75618 „Róşne rozliczenia
finansowe” o kwotę 15.000,00zł z powodu nie uzyskania
dochodów z tytułu grzywien oraz kar od osób prawnych.
- zwiększenie planu dochodów bieşących w dziale 758
„Róşne rozliczenia” rozdział 75618 „Róşne rozliczenia
finansowe” o kwotę 20.000,00zł z powodu większych
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. zwiększenie planu dochodów bieşących dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”
o kwotę 6.000,00zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. - zmniejszenie planu dochodów bieşących
w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział „Pozostała działalność” zmniejszenie
dochodów o kwotę 43.166,00zł na programy unijne
z powodu przeniesienia części realizacji zadania na 2011
rok. Zmiany w zakresie wydatków: - zwiększenie planu
wydatków bieşących w dziale 852 „Pomoc społeczna”
rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 6.000,00zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. - zmniejszenie wydatków bieşących w dziale
853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę
43.166,00zł wynika ze zmniejszenia planu dochodów na
programy unijne w związku z przeniesieniem części
realizacji zadania na 2011 rok. - zmniejszenie wydatków
bieşących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”
o kwotę 4.800,00zł wynika z rezygnacji realizacji zadania
związanego z organizacją imprezy z zakresu poşytku
publicznego. Zmiany załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budşetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok” do
uchwały budşetowej są wynikiem dokonanych zmian
w planie dochodów i wydatków budşetu powiatu i mają
charakter aktualizujący. Zmiany załącznika Nr 6 „Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do
uchwały budşetowej wynikają z aktualizacji kwot wydatków na inwestycje, które podejmuje Powiat Wielicki.
Zmiany załącznika Nr 7 „Limity wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej na 2010 rok” do uchwały budşetowej wynikają z modyfikacji zapisów odnośnie lat realizacji projektów, w których uczestniczy Powiat Wielicki.
Zmiany załącznika Nr 10 „Plan dochodów własnych
jednostek budşetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2010 rok” do uchwały budşetowej, zgodnie z załącz-
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nikiem Nr 6, są wynikiem zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Gdowie. Po
wprowadzeniu zmian dochody budşetu powiatu wyniosą 59.376.874,00 zł, planowane wydatki wyniosą
73.331.839,00 zł. Planowany na 2010 rok deficyt pozostaje bez zmian. Zmiany załącznika „Prognoza kwoty
długu publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2010 2027” wynikają z dokonanych zmian planu dochodów
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i wydatków budşetu powiatu i mają charakter aktualizujący.
Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/291/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/291/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XL/291/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/291/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XL/291/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39688 –

Poz. 4946
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XL/291/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XL/291/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XL/291/10
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Wiesław Bobowski
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UCHWAŁA NR LI/277/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie okreņlenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomoņciami stanowiącymi własnoņć
Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierŊawnego gruntów i lokali uŊytkowych.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a i
art. 40, ust. 1 i 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z póŝn. zm.) oraz art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U.
z 1997r. Nr 9, poz. 43 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Grybowie u c h w a l a co następuje:

ce własność Miasta Grybowa” dodaje się punkty 7 i
8 w brzmieniu:
„7. Indywidualna stawka czynszu za 1m2 powierzchni uşytkowej przeznaczonej pod działalność gastronomiczną w budynku przy ul. Ogrodowej 4 w Grybowie:
0,67 zł + VAT

§ 1. W uchwale Nr XIV/62/2003 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz
ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierşawnego
gruntów i lokali uşytkowych wprowadza się następujące
zmiany:
1. W załączniku Nr 2 do uchwały pt: „Minimalne stawki
za dzierşawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Grybowa” dodaje się punkt
8 w brzmieniu:
„8. Za tereny przeznaczone pod lokalizację budynków
i urządzeń związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem
ścieków dla mieszkańców Miasta Grybowa:

8. Minimalna roczna stawka czynszu, bez względu
na powierzchnię, za lokale przeznaczone pod
działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem
ścieków dla mieszkańców Miasta Grybowa:
100,00 zł + VAT”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z wyjątkiem punktu 7 załącznika
Nr 3 do Uchwały Nr XIV/62/2003 Rady Miejskiej
w Grybowie z dnia 15 grudnia 2003 roku, który wchodzi
w şycie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011r.

100,00 zł / rocznie bez wzglĉdu na pow. + VAT”
2. W załączniku Nr 3 do uchwały pt: „Minimalne miesięczne stawki czynszu za lokale uşytkowe stanowią-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Obrĉbski
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UCHWAŁA NR L / 394 / 10
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany budŊetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 211, art.212, art. 214,
art.215, art.217, art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Gminy
Nawojowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budşetu Gminy
Nawojowa na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 1.463.115 zł. , w tym:
-

zwiększa się dochody bieşące o kwotę -17.017 zł.
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę –
1.480.132 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budşetu Gminy
Nawojowa na 2010r. o kwotę 1.239.407,71 zł., w tym:

-

zmniejsza
się
wydatki
bieşące
238.949,71 zł.
zmniejsza się wydatki majątkowe
1.000.458 zł.

o kwotę
o kwotę

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a
§ 3.
1. Zwiększa się planowany deficyt budşetu o kwotę
223.707,29 zł tj. do kwoty 4.010.787,86 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) poşyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budşetu
Unii Europejskiej – 1.748.198,00 zł.
2) z zaciągniętych poşyczek i kredytów na rynku
krajowym – 1.216.520,00 zł.
3) nadwyşki z lat ubiegłych – 1.046.069,86 zł.
2. Zmniejsza się planowane przychody budşetu o kwotę
1.614.890,71 zł. tj. do kwoty 4.311.465,86 zł. oraz pla-
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nowane rozchody budşetu o kwotę 1.838.598 zł. tj. do
kwoty 300.678 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki,
przychody i rozchody budşetu Gminy Nawojowa wynoszą:
DOCHODY
- dochody bieŊące
- dochody majątkowe
WYDATKI
- wydatki bieŊące
- wydatki majątkowe

22.237.739,26
20.560.064,26
1.677.675,00
26.248.527,12

zł, w tym:
zł.
zł.
zł, w tym:

17.857.967,64
8.390.559,48
4.311.465,86

zł.
zł.
zł.

300.678,00

zł.

PRZYCHODY
ROZCHODY
§ 5. W paragrafie Nr 3 pkt 3 podpunkt 1) uchwały
budşetowej na 2010r. otrzymuje nowe brzmienie:
„1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie
1.216.520zł., w tym na sfinansowanie planowanego
deficytu budşetu w kwocie 1.216.520 zł.
§ 6. W paragrafie Nr 3 pkt 3 podpunkt 2) uchwały
budşetowej na 2010r. otrzymuje nowe brzmienie:
„2) poşyczek zaciąganych w roku 2010 w kwocie
1.748.198zł., w tym na wyprzedzające finansowanie
zadań z PROW – 1.748.198zł.
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§ 7. Zmniejsza się plan wydatków objętych załącznikiem Nr 6 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budşetu Gminy Nawojowa w roku 2010”
o kwotę 10.350zł. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4
§ 8. Załącznik Nr 8 „Limit wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne Gminy Nawojowa na lata 2010
–
2012”
otrzymuje
nowe
brzmienie
zgodnie
z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8a pod nazwą „Programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” zgodnie
z brzmieniem załącznika Nr 6 niniejszej uchwały.
§ 10. W związku ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów – dla potrzeb zarządzania długiem
publicznym – Załącznik Nr 10 Uchwały budşetowej na
2010r. pn: „Prognoza kwoty długu publicznego Gminy
Nawojowa na lata 2010 – 2018 „ otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik nr 1
do uchwały Nr L/394/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zmiana budŊetu - dochody
Dział rozdział
010

01010

600

60078

750

75023

801

80104

Ŝródło dochodów
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody majątkowe, w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych ŝródeł, w tym:
Z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na
realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (§6298)
Transport i łącznoņć
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
Dochody bieŊące, w tym:
Grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Administracja publiczna
Urzędy Gmin
Dochody bieŊące, w tym:
Wpływy z róşnych dochodów
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
Dochody bieŊące, w tym:
Wpływy z róşnych dochodów

Dochody w zł
zwiększenia zmniejszenia
1.480.082
1.480.082
1.480.082
1.480.082

1.480.082

3.800
3.800
3.800
3.800
2.500
2.500
2.500
2.500
9.652
9.652
9.652
9.652
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1.065
1.065

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieŊące, w tym:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Dochody majątkowe, w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych ŝródeł
Razem

1.065
1.065

50
50
50
50

17.017

w tym:
- dochody majątkowe:
w tym, ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
- dochody bieşące, w tym:
w tym, ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

1.480.132
1.480.132
1.480.082

17.017

Róşnica zmniejszeń 1.463.115zł.
w tym:
- zwiększenie dochodów bieşących o kwotę 17.017zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.480.132zł.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr L/394/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŉETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010
dział
rozdział
010
01010

020
02001

400
40002

600
60014

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki
zwiĉkszenia zmniejszenia
84.000
84.000

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:

84.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
jst (§6059)
Leņnictwo
Gospodarka leņna

84.000
12.000

443
443

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

443

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ
Dostarczanie wody

443
443
11.000
11.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

11.000

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe

11.000
11.000
229.136,29

596.840
10.350

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:

10.350

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)

10.350
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Drogi publiczne gminne

143.963,29

303.032

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

143.963,29

20.000

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

143.963,29
143.963,29

20.000
20.000

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:

283.032

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)
Drogi wewnĉtrzne

283.032
1.676

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:
60078

700
70005

710
71004

750
75023

757
75702

801
80104

80113

851
85195

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych

1.676
85.173

1.676
281.782

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

27.209

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

27.209
27.209

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:

85.173

254.573

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

85.173

254.573
20.000
20.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

20.000

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Działalnoņć usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego

20.000
20.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

73.878

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin

73.878
73.878

73.878
73.878

435.000
435.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

17.000

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

17.000
13.000
4.000

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:

418.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŊyczek jednostek
samorządu terytorialnego

418.000
100.000
100.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

100.000

Obsługa długu j.s.t.
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

14.652
14.652

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

14.652

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
DowoŊenie uczniów do szkół

14.652
14.652

100.000
16.000

16.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

16.000

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

16.000
16.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

20.000

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:

20.000

20.000
20.000
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Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

20.000
1.065
1.065

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

1.065

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oczyszczanie miast i wsi

1.065
1.065
134.000
90.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

90.000

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Oņwietlenie ulic, placów i dróg

90.000
90.000
34.000

Wydatki majątkowe ogółem, w tym:

34.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalnoņć

34.000
10.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

10.000

Wydatki jednostek budşetowych ogółem, w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

10.000
10.000

Wydatki bieŊące ogółem, w tym:

15.100

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM

15.100
15.100

255.853,29

15.100
1.495.261

Róşnica zmniejszeń 1.239.407,71zł.
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieşących o kwotę 238.949,71 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000.458 zł.
Rozdział 01010
Zmniejszenie środków na zadaniach:
- Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach
Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)- 2.000zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Şeleŝnikowej Wielkiej-70.000 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Şeleŝnikowa Mała w Gminie Nawojowa
–12.000zł
Rozdział 02001
Zmniejszenie środków na wydatki bieşące- 443 zł
Rozdział 40002
Zwiększenie środków na wydatki bieşące - dopłata do wody - 11.000 zł
Rozdział 60014
Zmniejszenie środków na Pomoc finansową dla starostwa powiatowego na dokumentację projektowo kosztorysową
budowy chodnika w Şeleŝnikowej Wielkiej przy Szkole Podstawowej – po rozliczeniu - 10.350 zł
Rozdział 60016
Zmniejszenie środków na zadaniach:
- Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej- 775 zł
- Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Şeleŝnikowej Wielkiej22.905 zł
- Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Şeleŝnikowej Wielkiej – dokumentacja, roboty ziemne 137.000 zł
- Budowa drogi gminnej „Pustki” w Şeleŝnikowej Wielkiej- 120.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Nawojowej – Łęgu ( działka ewidencyjna 613)- 1.826 zł
- Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla „Pod Małą Górą”- 526 zł
- Zwiększenie środków na zakup usług remontowych- 143.963,29 zł w tym:
1700zł. na wykonanie projektu zagospodarowania terenu „Starodroşa”Rozdział
60017Z
mniejszenie środków na Odbudowa drogi do Pawlików i Lelitów w Şeleŝnikowej Małej – II etap- 1.676 zł
Rozdział 60078
Zmniejszenie środków na zadaniach:
- Odbudowa korpusu drogi gminnej Şeleŝnikowa Wielka – Zagórze od Popowic- 26.400 zł
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- Przesiedlenie ludności w ramach programu osłona przeciwosuwiskowa w Şeleŝnikowej Wielkiej- 130.000 zł
- Odbudowa lewostronnego przyczółka mostu wraz z odcinkiem drogi oraz zabezpieczenie przyczółka od górnej
i dolnej wody rzeki Kamienica Nawojowska oraz podwieszonego do mostu, głównego rurociągu Ø 160 wraz z rurą
ochronną, zasuwami i spustem wody 98.173zł,
w tym:
- 30.000 zł środki własne
- 68.173 zł środki pochodzące z dotacji
Zwiększenie środków na Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej „Wiejskie Kącina”- 85.173 zł w tym:
- 17.000 zł środki własne
- 68.173 zł środki pochodzące z dotacji
Zmniejszenie środków na wydatki bieşące - 27.209zł
Rozdział 70005
Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych - 20.000 zł
Rozdział 71004
Zmniejszenie środków na wydatki bieşące - 73.878 zł
Rozdział 75023
Zmniejszenie środków na:
- termomodernizację i rozbudowę budynku UG w Nawojowej- 406.000 zł
zakup skanera - 12.000zł
wynagrodzenie osobowe pracowników- 9.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe- 4.000 zł
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuşby cywilnej - 4.000 zł
Rozdział 75702
Zmniejszenie środków zaplanowanych na zabezpieczenie kosztów obsługi długu – 100.000 zł
Rozdział 80104
Zwiększenie środków na wydatki bieşące Gminnego Przedszkola Publicznego 14.652 zł
Rozdział 80113
Zmniejszenie środków na wydatki bieşące - 16.000 zł
Rozdział 85195
Zmniejszenie środków na zakup usług zdrowotnych- 20.000 zł
Rozdział 85212
Zwiększenie środków na bieşące wydatki- 1.065 zł
Rozdział 90003
Zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne- 90.000 zł
Rozdział 90015
Zmniejszenie środków na Przebudowę oświetlenia ulicznego na odcinku Nawojowa – Bącza Kunina – 34.000 zł
Rozdział 90095
Zmniejszenie środków na wydatki bieşące- 10.000 zł
Rozdział 92109
Zmniejszenie środków na nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń- 15.100 zł
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik nr 2a
do uchwały Nr L/394/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2010 r.
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010
Dział
Rozdział
010

treść
Rolnictwo i łowiectwo

3.172.484

-84.000

plan po
zmianie
3.088.484

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3.172.484

-84.000

3.088.484

§

01010
*

*

*

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa,
Homrzyska, Bącza – Kunina w ramach programu
Spójności UE – objĉcie udziałów
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we
wsiach Nawojowa i Şeleŝnikowa Mała w Gminie Nawojowa –
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa
Zagórze od Şeleŝnikowej Wielkiej

plan

zmiana

611.000

611.000

2.461.484

-12.000

2.449.484

80.000

-70.000

10.000
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600

60014

60016
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*

*

*
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60017
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Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów
przez uporządkowanie gospodarki ściekowej
w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)
Transport i łącznoņć

700

70005

-2.000

18.000

3.344.805,71

-464.458

2.880.347,71

440.000

-10.350

429.650

Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na
przebudowę drogi powiatowej Na-wa – Şeleŝnikowa
Wielka – Łazy Biegonickie – II etap w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011
Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na dokumentację projektowo kosztorysową budowy chodnika w Şeleŝnikowej Wielkiej przy Szkole Podstawowej

400.000

40.000

-10.350

29.650

Drogi publiczne gminne

834.230

-283.032

551.198

Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do
drogi powiatowej w Nawojowej
Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do
lasu na Rybniu” we Frycowej – dokumentacja projektowa,
Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do
Barnaków, Pawlików i Legutków w Şeleŝnikowej Wielkiej
Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Şeleŝnikowej Wielkiej – dokumentacja, roboty
ziemne
Budowa drogi gminnej „Pustki” w Şeleŝnikowej Wielkiej
Odnowienie nawierzchni drogi Homrzyska – Bącza
Kunina (2 odcinki)
Przebudowa drogi gminnej w Nawojowej – Łęgu (
działka ewidencyjna 613
FUNDUSZ SOŁECKI - Popardowa –wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze
do osiedla „Pod Małą Górą”
Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla „Pod Małą Górą”

120.000

-775

119.225

Odbudowa drogi do Pawlików i Lelitów
w Şeleŝnikowej Małej – II etap
FUNDUSZ SOŁECKI - ZŁOTNE –roboty ziemne na
drodze do kompleksów rolnych sołectwa Złotne

Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych

*

20.000

Drogi publiczne powiatowe

Drogi wewnĉtrzne

60078
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400.000

26.000

26.000

100.000

-22.905

77.095

170.000

-137.000

33.000

150.000

-120.000

30.000

70.001,18
150.000

70.001,18
-1.826

16.228,82

148.174
16.228,82

32.000

-526

31.474

113.326,71

-1.676

111.650,71

105.000

-1.676

103.324

8.326,71

8.326,71

1.957.249

-169.400

1.787.849

882.237

-26.400

855.837

263.976

-130.000

133.976

690.000

-30.000
-68.173

591.827

4.000

+17.000
+68.173

89.173

Odbudowa korpusu drogi gminnej Şeleŝnikowa Wielka
– Zagórze od Popowic
Przesiedlenie ludności w ramach programu osłona
przeciwosuwiskowa w Şeleŝnikowej Wielkiej
Odbudowa przyczółka mostu wraz z dojazdem na Popardową Nişną
Odbudowa lewostronnego przyczółka mostu wraz
z odcinkiem drogi oraz zabezpieczenie przyczółka od
górnej i dolnej wody rzeki Kamienica Nawojowska
oraz podwieszonego do mostu, głównego rurociągu Ø
160 wraz z rurą ochronną, zasuwami i spustem wody”
Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej „Wiejskie Kącina”
Odbudowa odwodnienia drogi gminnej Nawojowa –
Podkamienne – Şeleŝnikowa Wielka - Działy
Gospodarka mieszkaniowa

117.036

117.036

100.000

100.000

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

100.000

100.000

0
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Regulowanie prawa własności gruntów przejmowanych, kupowanych, zamienianych na rzecz gminy,
opłaty aktów notarialnych, sporządzanie operatów
szacunkowych, zapłata za nieruchomości, wpisy do
ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy
z rejestru gruntów w tym zakup gruntu pod budowę
zbiornika wyrównawczego w Bączej Kuninie dla wodociągu realizowanego w ramach środków Funduszu
Spójności.
Administracja publiczna

100.000

437.856

-418.000

19.856

Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

437.856

-418.000

19.856

Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG
w Nawojowej
Zakup 3 szt. zestawów komputerowych
Zakup skanera
Oņwiata i wychowanie

413.856

-406.000

7.856

12.000
12.000
1.669.049,77

-12.000

12.000
0
1.669.049,77

100.000

Szkoły Podstawowe

40.549,77

40.549,77

Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej
FUNDUSZ SOŁECKI – ŞELEŜNIKOWA MAŁAdokończenie budowy ogrodzenia działki szkolnej
Dokończenie budowy ogrodzenia działki
w Şeleŝnikowej Małej
Przedszkola
Rozbudowa infrastruktury oświatowej w Nawojowej
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Zakup programów komputerowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

0
17.549,77

0
17.549,77

23.000

23.000

1.624.000

1.624.000

1.624.000

1.624.000

4.500

4.500

4.500
157.589

-34.000

4.500
123.589

143.589

-34.000

109.589

60.000,60

-34.000

26.000,60

Oņwietlenie ulic, placów i dróg

*

Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nawojowa – Bącza Kunina
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa
– Zawodzie – dok. projektowa
Oświetlenie placu przy budynku socjalno –
administracyjnym oraz przebudowa sieci energetycznej w obrębie stadionu
FUNDUSZ SOŁECKI – BĄCZA KUNINA –wykonanie
dokumentacji projektu budowlanego na „Budowę
oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na odcinku od
Kaplicy do końca wsi
FUNDUSZ SOŁECKI – ŞELEŜNIKOWA WIELKAwykonanie dokumentacji do projektu budowy chodnika i oświetlenia ulicznego w centrum wsi

90095

Pozostała działalnoņć

926

Zakup wiat przystankowych
Kultura fizyczna i sport

92601

– 39698 –

Obiekty sportowe
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
i boiska do piłki plaşowej we Frycowej– w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
FUNDUSZ SOŁECKI – HOMRZYSKA- przełoşenie linii
energetycznej w celu umoşliwienia budowy boiska
sportowego
Przełoşenie linii energetycznej w celu umoşliwienia
budowy boiska sportowego w Homrzyskach
RAZEM

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

23.588,40

23.588,40

14.000

14.000

14.000
509.233

14.000
509.233

509.233

509.233

483.844,08

483.844,08

14.388,92

14.388,92

11.000

11.000

9.391.017,48

-1.000.458

8.390.559,48

Warunkiem realizacji wybranych zadań inwestycyjnych jest pozyskanie dodatkowych środków.
Oznaczenie nazwy zadania gwiazdką” * ” oznacza umieszczenie go w WPI
Załącznik zawiera równieş zmiany dokonane przez Wójta na podstawie upowaşnienia Rady Gminy
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr L/394/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŉETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010
Lp.
1
2
3
4

5

NAZWA
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (1-2) DEFICYT
Przychody budŊetu, w tym:
/903/ - przychody z zaciągniętych poşyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej ( na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW – w BGK)
/952/ - przychody z zaciągniętych poşyczek i kredytów na
rynku krajowym
/955/ - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(wolne środki)
/957/ - nadwyşki z lat ubiegłych
Rozchody budŊetu
/963/ - spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budşetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – do BGK)
/992/ - spłaty otrzymanych krajowych poşyczek
i kredytów

plan
23.700.854,26
27.487.934,83
-3.787.080,57
5.926.356,57
2.106.714

zmiana
-1.463.115,00
-1.239.407,71
-223.707,29
-1.614.890,71
-358.516

plan po zmianie
22.237.739,26
26.248.527,12
-4.010.787,86
4.311.465,86
1.748.198,00

2.472.894,71

-1.256.374,71

1.216.520,00

90.394,74
1.256.353,12
2.139.276
2.106.714

90.394,74

-1.838.598
-1.838.598

1.256.353,12
300.678,00
268.116,00

32.562

32.562,00

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik nr 4
do uchwały Nr L/394/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU GMINY NAWOJOWA W ROKU 2010
Dział
Rozdział
600

60014

Wyszczególnienie

Transport i łącznoņć

-10.350

Dla jednostek
sektora finansów publicznych
-10.350

Drogi publiczne powiatowe

-10.350

-10.350

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

-10.350

-10.350

-10.350

-10.350

RAZEM

Kwota
ogółem

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

Uwagi

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu – dotacja
celowa na pomoc finansową
dla powiatu na opracowanie
dokumentacji – projektowo
kosztorysowej budowy
chodnika w Şeleŝnikowej
Wielkiej koło szkoły przy
drodze powiatowej.

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr L/394/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY NAWOJOWA NA LATA 2010 – 2012
Jednostką realizującą poszczególne zadania jest Urząd Gminy Nawojowa
Lp

1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14

Nazwa zadania inwestycyjnego ujĉtego
w WPI

Okres realizacji programu

Łącznie
nakłady

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych
obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza - Kunina w ramach programu Spójności UE
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej we wsiach Nawojowa
i Şeleŝnikowa Mała w Gminie Nawojowa
Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej
dopływów przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP)
i Wielki Lipnik (SL)
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej
Nawojowa – Zagórze od Şeleŝnikowej
Wielkiej
Budowa drogi gminnej „łącznik” od drogi
krajowej do drogi powiatowej
w Nawojowej
Regulacja stanu prawnego i przebudowa
drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej
Regulacja stanu prawnego i przebudowa
drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków
w Şeleŝnikowej Wielkiej
Regulacja stanu prawnego i przebudowa
drogi Gajówka w Şeleŝnikowej Wielkiej
Budowa drogi gminnej „Na Pustkach”
w Şeleŝnikowej Wielkiej
Stabilizacja osuwisk we wsi Şeleŝnikowa
Wielka – KDO 2 – przesiedlenie ludności
Termomodernizacja i rozbudowa budynku
UG w Nawojowej
Budowa Szkoły Podstawowej
w Nawojowej
Budowa oświetlenia ulicznego drogi
gminnej Frycowa Zawodzie
Rozbudowa Infrastruktury oświatowej
Przedszkola Publicznego w Nawojowej
RAZEM

2007 - 2021

7.665.245

Nakłady finansowe [zł]
Na lata
2010
2011
611.000
753.000

2008 - 2011

5.275.125

2.449.484

2.750.000

2010 - 2013

5.998.000

18.000

0

2010 - 2013

1.710.000

10.000

2007 - 2011

3.250.530

119.225

2.952.400

2010 - 2011

276.000

26.000

250.000

2010 -2012

277.095

77.095

100.000

100.000

2010 - 2012

1.233.000

33.000

200.000

1.000.000

2010 - 2011

280.000

30.000

250.000

2010 - 2011

628.982

133.976

495.006

2006 - 2011

762.656

7.856

700.000

2008 - 2015

10.316.680

0

400.000

2010 - 2011

70.000

20.000

50.000

2006 - 2011

1.707.100

1.624.000

0

39.450.413

5.159.636

8.900.406

2012
717.000

1.770.000

700.000

0

1.000.000

5.287.000

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr L/394/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Programy i projekty realizowane z udziałem ņrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013
Lp

Program

Nazwa zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

1

PROW
na lata
20072013

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej we wsiach
Nawojowa
i Şeleŝnikowa
Mała
w gminie
Nawojowa

Urząd Gminy
Nawojowa

20102011

zmiana
plan po zmianie
PROW
Budowa ogólnona lata dostępnego boiska
2007wielofunkcyjnego
2013
i boiska do piłki
plaşowej we Frycowej

2

Urząd Gminy
Nawojowa

2010

Łączne
nakłady
finansowe

6.420.000

-862.000
5.558.000
437.844,08

Wysokoņć wydatków
w roku 2010
Ņrodki
Ņrodki
z budŊetu PROW
gminy
981.402 1.480.082

-12.000
969.402
169.728,08

0
1.480.082
268.116

Wysokoņć
wydatków
w roku
2011
3.600.000

-850.000
2.750.000,

1. Celem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Şeleŝnikowa Mała jest poprawa warunków şycia mieszkańców, co przyczyni się do polepszenia stanu sanitarnego tego obszaru gminy, zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw odpowiedniej jakości wody pitnej
i odbioru ścieków bytowo – gospodarczych oraz poprawy zdrowia i aktywności społeczno kulturalnej mieszkańców.
2. Celem budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plaşowej we Frycowej jest poprawa
jakości şycia mieszkańców poprzez odnowę zasobów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Realizacja zadania
przyczyni się do podniesienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieşy ze szkoły podstawowej i świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego oraz zaspokoi potrzeby sportowo –kulturalne mieszkańców gminy i gości (organizacja imprez sportowych, kulturalnych imprez plenerowych) odwiedzających okresowo teren gminy.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
Załącznik nr 7
do uchwały Nr L/394/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY NAWOJOWA NA LATA 2010-2018
Lp.

I

II

Nazwa

Dochody budŊetowe ogółem
w tym:
1/ podatki i opłaty lokalne
w tym: udział w podatkach państwowych
2/dochody z mienia
3/subwencje
4/dotacje celowe
5/pozostałe dochody
Przychody budŊetu ogółem

Planowane
wykonanie
w 2010
22 237 739

2011

2012

2013

25 273 528

22 750 992

27 554 487

3 824 767
2 279 169
86 240
11 801 913
4 468 695
2 056 124
4 311 466

4 000 000
2 400 000
100 000
11 500 000
6 997 024
2 676 504
5 177 517

4 000 000
2 177 085
120 000
11 527 406
5 600 000
1 503 586
3 568 746

4 000 000
2 231 513
120 000
11 800 000
6 900 000
4 734 487
1 154 795

Dziennik Urzędowy
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2
3
4
III
IV

Poşyczki krajowe
Poşyczka na wyprzedzające finansowanie PROW
2007-2013
Kredyty bankowe
Nadwyşki z lat ubiegłych
Wolne środki
Ogółem poz.I+II
Wydatki budŊetu ogółem 1+2

1.

Wydatki bieŊące

0
1 748 198

0
2 161 402

0
0

0
0

1 216 520
1 256 353
90 395
26 549 205
26 248 527
17 857 968
30 000
8 390 559
300 678
32 562
268 116

3 016 115
0
0
30 451 045
27 638 859
16 000 000
383 853
11 638 859
2 812 186
650 784
2 161 402

3 568 746
0
0
26 319 738
25 073 021
17 604 244
470 465
7 468 777
1 246 717
1 246 717
0

1 154 795
0
28 709 282
26 595 650
17 381 777
463 808
9 213 873
2 113 632
2 113 632
0

330 678
2 754 434
0,28

3 196 039
5 119 765
4,09

1 717 182
7 441 794
7,55

2 577 440
6 482 957
9,35

12,39

20,26

32,71

23,53

2014
25 236 078

2015
24 425 208

2016
23 575 742

2017
23 343 145

2018
23 626 175

4 000 000
2 287 300

3 936 524
2 344 483

4 034 937
2 403 095

4 147 138
2 470 000

4 147 138
2 470 000

200 000
12 300 000
6 200 000
2 536 078
0
0
0

100 000
11 923 983
6 900 000
1 564 701
0
0
0

111 051
11 600 000
7 072 500
757 254
0
0
0

84 364
11 600 000
6 741 643
770 000
0
0
0

80 000
11 600 000
7 000 000
799 037
0
0
0

0
0
0
25 236 078
22 833 745
17 451 971
349 808
5 381 774
2 402 333
2 402 333
0

0
0
0
24 425 208
22 641 101
17 398 525
200 000
5 242 576
1 784 107
1 784 107
0

0
0
0
23 575 742
21 791 633
17 291 633
137 000
4 500 000
1 784 109
1 784 109
0

0
0
0
23 343 145
23 054 444
18 554 444
58 000
4 500 000
288 701
288 701
0

0
0
0
23 626 175
23 626 175
18 626 175
0
5 000 000
0
0
0

2 752 141
4 080 624
10,91

1 984 107
2 296 517
8,12

1 921 109
512 408
8,15

346 701
223 707
1,49

223 707
0,00

16,17

9,40

2,17

0,96

0,95

W tym; Koszty obsługi długu
Wydatki majątkowe
Rozchody budŊetu 1+2
Spłata kredytów i poşyczek
Spłata poşyczki na wyprzedzające finansowanie
PROW 2007-2013
VI Łączne spłaty w danym roku
VII ZadłuŊenie na koniec roku
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia z art.169 Ustawy
o finansach publicznych (VI-V 2/I*100) 15%
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia z art.170 Ustawy
o finansach publicznych (VII/I*100) 60%
2.
V
1
2

Lp.
I

2
3
4
III
IV

Nazwa
Dochody budŊetowe ogółem
w tym:
1/ podatki i opłaty lokalne
w tym: udział w podatkach państwowych
2/dochody z mienia
3/subwencje
4/dotacje celowe
5/pozostałe dochody
Przychody budŊetu ogółem
Poşyczki krajowe
Poşyczka na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013
Kredyty bankowe
Nadwyşki z lat ubiegłych
Wolne środki
Ogółem poz.I+II
Wydatki budŊetu ogółem 1+2

1.

Wydatki bieŊące

II
1

W tym; Koszty obsługi długu
Wydatki majątkowe
Rozchody budŊetu 1+2
Spłata kredytów i poşyczek
Spłata poşyczki na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013
VI Łączne spłaty w danym roku
VII ZadłuŊenie na koniec roku
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia z art.169
Ustawy o finansach publicznych (VI-V 2/I*100)
15%
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia z art.170
Ustawy o finansach publicznych (VII/I*100)
60%
2.
V
1
2

Poz. 4948

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
4948
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4949
4949

UCHWAŁA NR XLII/307/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia opłaty za zrzut ņcieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z póŝn. zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. z 2006 r. Dz. U.
Nr 123, poz. 858 z póŝn. zmianami) na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku Rada
Gminy Osiek uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się opłatę za zrzut 1 m3 ścieków bytowych, dowoşonych do Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej
w Osieku
z terenu
Gminy
Osiek,
w wysokości 4,67 zł netto + VAT.

§ 2. Zatwierdza się opłatę za zrzut 1 m3 ścieków bytowych, dowoşonych do Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Osieku spoza terenu Gminy Osiek,
w wysokości 9,35 zł netto + VAT.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/275/2009 Rady
Gminy Osiek z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie
zatwierdzenia opłaty za zrzut ścieków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jerzy Czerny

4949

4950
4950

UCHWAŁA NR XLII/308/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia wysokoņci ekwiwalentu pieniĉŊnego dla członków ochotniczych straŊy poŊarnych z terenu Gminy
Osiek, za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu poŊarniczym.
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 ze zmianami), oraz art. 28
ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpoşarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
z póŝn. zm.)
§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu pienięşnego dla
członków ochotniczych straşy poşarnych z terenu Gminy
Osiek w wysokości: 1) Za kaşdą godzinę udziału
w działaniu ratowniczym – 10.00 zł; 2) Za kaşdą godzinę
udziału w szkoleniu poşarniczym – 5,00 zł.

ochotniczej straşy poşarnej, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poşarniczym
organizowanym przez Państwową Straş Poşarną lub
gminę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXIV/190/2008 Rady
Gminy Osiek z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięşnego dla członków
4950

4951
4951

UCHWAŁA NR XLIV/313/2010
RADY GMINY OSIEK
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy
Osiek
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 z póŝn.zm.)
Rada Gminy w Osieku uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Krakowie ze względu na utratę
wartości przyrodniczej i zapewnienie bezpieczeństwa
powszechnego, pozbawia sie statutu pomnika przyrody:
dąb szypułkowy - 1 szt., o obwodzie pnia mierzonego na
wysokości 6 m - 440 cm, połoşonego w miejscowości
Osiek
na
prawym
brzegu
cieku
Młynówka,
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w sąsiedztwie ulicy Ceglanej, na działce pgr. nr 4162/3,
obręb Osiek, stanowiącej własność Skarbu Państwa
a będącej w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych
w Opolu.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek.

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

4951

4952
4952

UCHWAŁA NR L/375/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie: wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z póŝn. zm. ) Rada Gminy Pcim uchwala, co
następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1. Od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyşej 3,5 t i ponişej 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Powyşej 3,5 t do 5,5 t włącznie
Powyşej 5,5 t do 9 t włącznie
Powyşej 9 t i ponişej 12 t

472 zł.
718 zł.
1048 zł.

2. Od samochodów cięşarowych o masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 t:

Nie mniej niş

Mniej niş

1

2

12 t
13 t
14 t
15 t

13 t
14 t
15 t
i więcej

12 t
17 t
19 t
21 t
23 t
25 t

17 t
19 t
21 t
23 t
25 t
i więcej

12 t
25 t
27 t
29 t
31 t

25 t
27 t
29 t
31 t
i więcej

Liczba osi,
dopuszczalna masa całkowita w tonach
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równowaşne
3
Dwie osie
1214 zł
1214 zł
1214 zł
1214 zł
Trzy osie
1436 zł
1436 zł
1436 zł
1436 zł
1546 zł
1546 zł
Cztery osie i wiĉcej
1878 zł
1878 zł
1878 zł
1988 zł
1988 zł

Inny system
zawieszenia osi
4
1214 zł
1214 zł
1214 zł
1436 zł
1436 zł
1436 zł
1436 zł
1436 zł
1766 zł
1766 zł
1878 zł
1878 zł
1878 zł
2706 zł
2706 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Od 3,5 tony i ponişej 12 ton

1104 zł.
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4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton.

Nie mniej niş

Mniej niş

1

2

12 t
18 t
25 t
31 t

18 t
25 t
31 t
i więcej

12 t
40 t

40 t
i więcej

Liczba osi,
dopuszczalna masa całkowita w tonach
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równowaşne
3
Dwie osie
1160 zł
1160 zł
1160 zł
1600 zł
Trzy osie i wiĉcej
1766 zł
1988 zł

Inny system
zawieszenia osi
4
1160 zł
1160 zł
1160 zł
2154 zł
1932 zł
2648 zł

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Od 7 ton i ponişej 12 ton

330 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyşszą niş 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Nie mniej
niş

Mniej niş

1

2

12 t
18 t
25 t

18 t
25 t
i więcej

12 t
28 t
33 t
38 t

28 t
33 t
38 t
i więcej

12 t
38 t

38 t
i więcej

Liczba osi,
dopuszczalna masa całkowita w tonach
Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równowaşne
3
Jedna oņ
442 zł
662 zł
662 zł
Dwie osie
774 zł
774 zł
1234 zł
1626 zł
Trzy osie
774 zł
1104 zł

Inny system
zawieszenia osi
4
442 zł
662 zł
662 zł
774 zł
940 zł
1436 zł
1878 zł
1048 zł
1436 zł

7. Od autobusów
Liczba miejsc siedzących
Do 29 miejsc
30 miejsc lub więcej

884 zł
884 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady
Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych
( Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 736, poz. 5648).

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatku naleşnego od 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

4952
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UCHWAŁA NR L/376/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia
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 póŝniejszymi zmianami), 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) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104; z póŝn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241 z póŝn.zm) – Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu ogółem na rok 2010
o kwotę 15.000,00 zł, w tym:
a) dochody bieşące zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł
– jak w załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budşetu na rok 2010 ogółem
o kwotę 15.000,00 zł - jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieşących o kwotę
15.000,00 zł
a) wydatki jednostek budşetowych zwiększa się
o kwotę 15.000,00 – w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł,
§ 2. W Uchwale Budşetowej Gminy Pcim na rok
2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (dochody budşetu Gminy Pcim na
2010
rok)
wprowadza
się
zmiany
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 (plan wydatków budşetu Gminy
Pcim na 2010 rok) wprowadza się zamiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 3 (plan przychodów i rozchodów) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 9 (Prognoza długu Gminy Pcim…) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr L/376/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 11 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŉETU GMINY PCIM NA 2010 ROK

Dział
1
758

Ňródło dochodów
2
RóŊne rozliczenia
w tym dochody bieşące:
- subwencje ogólne z budşetu państwa (§2920)

RAZEM:
w tym:
- dochody bieşące: +15.000,00
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
- dochody majątkowe: 0,00
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

Zwiĉkszenia
3
15.000,00

Zmniejszenia
4

15.000,00
15.000,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39707 –

Poz. 4953
Załącznik nr 2
do uchwały Nr L/376/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 11 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39708 –

Poz. 4953

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39709 –

Poz. 4953
Załącznik nr 3
do uchwały Nr L/376/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 11 listopada 2010 r.

Lp.
1
2
3
4

5

NAZWA
PLAN 2010
Dochody ogółem
29 114 445,98
Wydatki ogółem
32 245 859,31
Wynik (nadwyşka/deficyt)
-3 131 413,33
Przychody budşetu
5 045 764,71
- zaciągane kredyty bankowe
4 800 000,00
- zaciągane poşyczki
0,00
- nadwyşka budşetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikająca z rozliczeń poşyczek i kredytów z lat ubiegłych
245 764,71
- wpływy z prywatyzacji majątku
- wpływy z emisji papierów wartościowych
- wpływy z poşyczek udzielonych
Rozchody budşetu
1 914 351,38
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
1 571 542,38
- spłata zaciągniętych poşyczek
342 809,00
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych
- środki na udzielenie poşyczek z budşetu
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik nr 4
do uchwały Nr L/376/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 11 listopada 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY PCIM OD ROKU 2008 DO ROKU, W KTÓRYM PLANOWANY DŁUG ZOSTAJE W CAŁOŅCI
SFINANSOWANY
TJ. DO 2019 ROKU
Lp.
I

1
2
II

1
2
3
4
5
III
1

2
IV

Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŉETU OGÓŁEM
w tym:
Dochody bieşące
Dochody majatkowe
PRZYCHODY BUDŉETU OGÓŁEM
w tym:
Kredyty
Poşyczki
Nadwyşka z lat
ubiegłych
Wolne środki
Spłaty poşyczek
udzielonych
WYDATKI BUDŉETU OGÓŁEM
Wydatki bieşące
w tym:
Odsetki od kredytów i poşyczek
Wydatki majątkowe
ROZCHODY BUDŉETU OGÓŁEM

2008 rok
23 155 594

2009 rok
26 173 002,32

2010 rok
29 114 445,98

2011 rok
27 420 946,20

2012 rok
28 791 994

2013 rok
30 231 593

22 504 338
651 256

23 893 829,52
2 279 172,80

27 368 344,98
1 746 101,00

26 920 946,20
500 000

27 791 994
1 000 000

29 231 593
1 000 000

3 688 073

4 500 500,71

5 045 764,71

0

0

0

2 900 000

3 900 000

4 800 000,00

728 073
60 000

600 500,71

245 764,71

24 882 143

28 730 053,72

32 245 859,31

25 304 934

26 779 972

28 219 553

20 703 658

23 008 329,77

26 920 050,91

23 804 934

24 779 972

26 219 553

384 628

435 281,64

612 000

500 000

500 000

500 000

4 178 485

5 721 723,95

5 325 808,40

1 500 000

2 000 000

2 000 000

1 351 284,60

1 697 684,60

1 914 351,38

2 116 011,92

2 012 022,32

2 012 040,32

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

1
2
3
V

1
2
VI

Lp.
I

1
2
II

1
2
3
4
5
III
1

2
IV

1
2
3
V

1
2
VI

w tym:
Spłaty kredytów
Spłaty poşyczki
Udzielone poşyczki z budşetu
ŁĄCZNE ZADŁUŉENIE NA KONIEC
ROKU BUDŉETOWEGO
w tym:
Raty kredytów
Raty poşyczki
WSKAŇNIKI ZADŁUŉENIA
/15%/
/60%/

– 39710 –
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1 008 475,60
342 809

1 354 875,60
342 809

1 571 542,38
342 809

1 773 202,92
342 809

1 669 213,32
342 809

1 669 237,32
342 803

7 685 443,80

9 887 759,20

12 773 407,82

10 657 395,90

8 645 373,58

6 633 333,26

5 971 404,80
1 714 039

8 516 529,20
1 371 230

11 744 986,82
1 028 421,00

9 971 783,90
685 612,00

8 302 570,58
342 803,00

6 633 333,26
0

7,50
33,19

8,15
37,78

8,68
43,87

9,54
38,87

8,72
30,03

8,31
21,94

Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŉETU
OGÓŁEM
w tym:
Dochody bieşące
Dochody majatkowe
PRZYCHODY BUDŉETU OGÓŁEM
w tym:
Kredyty
Poşyczki
Nadwyşka z lat ubiegłych
Wolne środki
Spłaty poşyczek udzielonych
WYDATKI BUDŉETU
OGÓŁEM
Wydatki bieşące
w tym:
Odsetki od kredytów
i poşyczek
Wydatki majątkowe
ROZCHODY BUDŉETU
OGÓŁEM
w tym:
Spłaty kredytów
Spłaty poşyczki
Udzielone poşyczki
z budşetu
ŁĄCZNE ZADŁUŉENIE
NA KONIEC ROKU
BUDŉETOWEGO
w tym:
Raty kredytów
Raty poşyczki
WSKAŇNIKI ZADŁUŉENIA
/15%/
/60%/

2014 rok
31 743 173

2015 rok
33 330 332

2016 rok
34 996 848

2017 rok
36 746 691

2018 rok
38 584 025

2019 rok
40 513 226

30 743 173
1 000 000
0

32 130 332
1 200 000
0

33 796 848
1 200 000
0

35 546 691
1 200 000
0

37 384 025
1 200 000
0

39 313 226
1 200 000
0

30 609 840

32 196 999

33 863 515

35 613 358

37 450 692

39 546 559

28 609 840

30 196 999

31 863 515

33 613 358

35 450 692

37 546 559

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

2 000 000
1 133 333,32

2 000 000
1 133 333,32

2 000 000
1 133 333,32

2 000 000
1 133 333,32

2 000 000
1 133 333,32

2 000 000
966 666,66

1 133 333,32

1 133 333,32

1 133 333,32

1 133 333,32

1 133 333,32

966 666,66

5 499 999,94

4 366 666,62

3 233 333,30

2 099 999,98

966 666,66

0,00

5 499 999,94
0

4 366 666,62
0

3 233 333,30
0

2 099 999,98
0

966 666,66
0

0,00
0

3,89
17,33

3,70
13,10

3,52
9,24

3,36
5,71

3,20
2,51

2,63
0,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39711 –

Poz. 4954

4954
4954

UCHWAŁA NR XXXXI/236/10
RADY GMINY PRZECISZÓW
z dnia 7 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian wydatków budŊetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Przeciszów postanawia:
§ 1. Dokonać zmian wydatków na rok 2010 – jak
w załączniku nr 1.

§ 3. Dokonać zmian dotacji udzielanych z budşetu
Gminy Przeciszów – jak w załączniku nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

§ 2. Dokonać zmian wydatków majątkowych budşetu – jak w załączniku nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Frączek
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXXI/236/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 7 listopada 2010 r.

Zmiany wydatków na rok 2010
Dział

Rozdz.

754
75412

Plan przed
zmianą
243 550,00

Wyszczególnienie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straşe poşarne
w tym : wydatki bieşące
w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
w tym : wydatki majątkowe
w tym : dotacje
Razem wydatki

Zmiana

Plan po zmianie

0,00

243 550,00

115 000,00
110 000,00
15 000,00

0,00
- 11 000,00
- 11 000,00

115 000,00
99 000,00
4 000,00

5 000,00
5 000,00
19 492 273,99

+ 11 000,00
+ 11 000,00
0,00

16 000,00
16 000,00
19 492 273,99

Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Frączek
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXXI/236/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 7 listopada 2010 r.
Zmiany wydatków majątkowych budŊetu
Dział

Rozdz.

L.p.

Wyszczególnienie

II.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŊetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzĉdu
Gminy w Przeciszowie
Dotacja dla Ochotniczej Straşy Poşarnej
w Przeciszowie na dofinansowanie modernizacji przedziału bagaşowego samochodu
Volksvagen T4
Wydatki majątkowe ogółem

II.a.
754

75412

3

Plan przed
zmianą

Zmiana

Plan po
zmianie

63 450,00

+ 11 000,00

74 450,00

55 000,00

+ 11 000,00

66 000,00

0,00
6 609 234,51

+ 11 000,00
11 000,00
+ 11 000,00 6 620 234,51
Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Frączek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39712 –

Poz. 4954,4955
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXXI/236/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 7 listopada 2010 r.

Zmiany dotacji udzielanych z budŊetu Gminy Przeciszów
Dział

754

Rozdz.

75412

L.p.

Wyszczególnienie

II.

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe
Dotacja dla Ochotniczej Straşy Poşarnej
w Przeciszowie na dofinansowanie modernizacji
przedziału
bagaşowego
samochodu
Volksvagen T4
Dotacje z budŊetu ogółem

II.b.
4

Plan przed
zmianą
132 000,00

+ 11 000,00

Plan po
zmianie
143 000,00

124 000,00

+ 11 000,00

135 000,00

0,00
5 935 040,61

Zmiana

+ 11 000,00
11 000,00
+ 11 000,00
5 946 040,61
Przewodniczący Rady Gminy
Franciszek Frączek

4954

4955
4955

UCHWAŁA NR LI/446/2010
RADY GMINY RABA WYŉNA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Oņrodka Zdrowia w Rabie WyŊnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 14 poz. 89 z póŝn. zmianami) - Rada Gminy
Raba WyŊna uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rabie
Wyşnej uchwalone przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rabie
Wyşnej uchwałą Nr 01/2010 z dnia 8 września 2010 r.
polegające na:
1. Nadaniu nowego, następującego brzmienia ustępowi
2 w paragrafie 6:
„2. Do podstawowych zadań SP WOZ Raba Wyşna realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności naleşy:
- Zapewnienie usług leczniczych i profilaktycznych
osobom dorosłym i dzieciom zgłaszającym się
do Ośrodka,
- Zapewnienie podstawowej pomocy leczniczej
chorym w rejonie i odbywanie wizyt domowych,
- Organizowanie i sprawowanie opieki domowej,
lekarskiej i pielęgniarskiej nad obłoşnie chorymi
i osobami w podeszłym wieku,
- Prowadzenie czynnego poradnictwa ambulatoryjnego,
- Kierowanie chorych do poradni specjalistycznych,
poradni diagnostycznych, izb porodowych
i szpitali,
- Przygotowywanie udokumentowanych wniosków
o potrzebie leczenia sanatoryjnego,

-

Prowadzenie
działalności
i oświatowo – wychowawczej,

profilaktycznej

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki
pielęgniarskiej długoterminowej u przewlekle chorych i pozostających w domu pacjentów,
- Udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. "
2. Dodaniu w paragrafie 10 ustępu 4 w następującym
brzmieniu:
„4. W SP WOZ Raba Wyşna funkcjonują następujące
Komórki Organizacyjne:
„-Poradnia Lekarza POZ,
„-Poradnia Pediatryczna,
„-Poradnia Ginekologiczno-Połoşnicza,
„-Punkt Lekarski w Podsarniu,
„-Gabinet Zabiegowy,
„-Punkt Szczepień Ochronnych,
„-Poradnia Pulmonologiczna,
„-Poradnia Laryngologiczna. "
3. Pozostałe zapisy statutu pozostają bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Raba Wyşna.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyşna
Marian Wojdyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618
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Poz. 4956

4956
4956

UCHWAŁA NR LIII/458/2010
RADY GMINY RABA WYŉNA
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Raba WyŊna.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591,
z póŝniejszymi zmianiami) - RADA GMINY RABA WYŉNA uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raba Wyşna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Raba Wyşna,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyşna
Marian Wojdyła

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/42/2003 Rady Gminy
Raba Wyşna z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Raba Wyşna.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIII/458/2010
Rady Gminy Raba Wyşna
z dnia 4 listopada 2010 r.
STATUT GMINY RABA WYŉNA
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Mieszkańcy Gminy Raba Wyşna tworzą z mocy
prawa wspólnotę samorządową.
2. Ustrój Gminy Raba Wyşna określają ustawy
i niniejszy statut.
§ 2. Celem Gminy jest w szczególności:
1) Organizowanie şycia publicznego Gminy,
2) Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej,
3) Tworzenie
warunków
do
racjonalnego
i harmonijnego rozwoju Gminy,
4) Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa
mieszkańców w şyciu Gminy.
§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.),
2) statucie - naleşy przez to rozumieć statut Gminy
Raba Wyşna,
3) Gminie – naleşy przez to rozumieć wspólnotę samorządową mieszkańców oraz terytorium Gminy
Raba Wyşna,
4) Radzie – naleşy przez to rozumieć Radę Gminy
Raba Wyşna,
5) Przewodniczącym Rady - naleşy przez to rozumieć
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raba Wyşna,
6) radnym naleşy przez to rozumieć radnego Rady
Gminy Raba Wyşna,

7) komisji – naleşy przez to rozumieć komisję Rady
Gminy Raba Wyşna,
8) Wójcie – naleşy przez to rozumieć Wójta Gminy
Raba Wyşna,
9) Urzędzie naleşy przez to rozumieć Urząd Gminy
Raba Wyşna,
10) sołectwie - naleşy przez to rozumieć jednostkę
pomocniczą Gminy Raba Wyşna,
11) sołtysie - naleşy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa,
12) budşecie - naleşy przez to rozumieć budşet Gminy
Raba Wyşna.
§ 4. Gmina posiada osobowość prawną, a jej
samodzielność podlega ochronie sądowej.
§ 5.
1. Terytorium Gminy, przebieg jej granic oraz podział
administracyjny na miejscowości jest określony
przez Radę Ministrów, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego statutu.
2. Gminę tworzą następujące sołectwa: Bielanka,
Bukowina Osiedle, Harkabuz, Podsarnie, Raba
Wyşna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Skawa.
3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Raba
Wyşna, połoşona w Powiecie Nowotarskim,
w Województwie Małopolskim.
§ 6.
1. Gmina działając w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność, przestrzegając ustawowych zasad:
1) zaspakaja zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców określone w ustawie,
2) wykonuje na swoim terenie inne zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeşone
ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Do zadań Gminy naleşą ponadto zadania z zakresu
administracji publicznej:
1)
2)

zlecone ustawami,
wykonywane na podstawie porozumień.
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§ 7.
1. Gmina posiada herb, flagę i pieczęć:
1) Herb Gminy przedstawia wizerunek Św. Stanisława w polu błękitnym, stojącego na wzgórzu,
w stroju pontyfikalnym: w albie i złotym płaszczu biskupim, ze złotym pastorałem na piersi,
w białej mitrze na głowie, otoczonej złotym
nimbem, w lewej ręce złoty pastorał, prawa
wzniesiona do błogosławieństwa. U stóp Św.
Stanisława, biała postać wskrzeszonego rycerza
Piotra, unoszącego się z ziemi, prawą ręką
wspartego o wzgórze, z prawą nogą zgiętą
w kolanie, w zawoju wokół głowy opadającym
na plecy i w perizonium na biodrach.
Wzór herbu określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
2) Flaga Gminy ma postać płata składającego się
z trzech pionowych pasów: niebieskiego, şółtego i niebieskiego, o zróşnicowanej szerokości
wyraşającej się stosunkiem 1/4 : 2/4 : 1/4. Na
środkowym szerokim pasie umieszczony jest
herb gminy. Stosunek szerokości do długości
płata
flagi
wynosi
5 : 8.
Wzór flagi określa załącznik nr 3 do niniejszego
statutu.
3) Pieczęcią herbową Gminy jest pieczęć okrągła,
zawierająca pośrodku pola godło, którym jest
herb gminy, bez tarczy herbowej, z otokiem
obiegającym godło, z napisem Gmina Raba Wyşna biegnącym wokół. Napis, przed i po wyrazie
Gmina, ma dwie sześcioramienne gwiazdeczki
jako
przerywniki.
Wzór pieczęci określa załącznik nr 4 do niniejszego statutu.
2. Herb, flaga i pieczęć Gminy podlegają ochronie
prawnej.
3. Herb Gminy uşywany jest w szczególności dla
oznaczenia siedzib organów oraz jednostek organizacyjnych Gminy, jej dokumentów, wydawnictw,
a takşe w celach promocyjnych.
4. Flaga Gminy jest uşywana w czasie świąt oraz uroczystości
państwowych
i gminnych,
a takşe
w celach promocyjnych.
5.

Pieczęć
herbowa
Gminy
uşywana
jest
w szczególności do pieczętowania dokumentów
o znaczeniu szczególnym dla Gminy Raba Wyşna.

6. Uşywanie herbu i flagi Gminy w celach komercyjnych odbywać się moşe wyłącznie za zgodą i na
warunkach ustalonych przez Wójta.
7. Dopuszcza się uşywanie herbu :
1) w wersji monochromatycznej,
2) bez dodatkowych napisów lub z napisem "Gmina Raba Wyżna".
§ 8.
1. Pieczęcią Urzędu Gminy jest pieczęć podłuşna
z napisem „Urząd Gminy Raba Wyżna”, która moşe zawierać NIP oraz Regon, a takşe pieczęć okrągła, metalowa z orłem w środku i napisem w otoku
„Urząd Gminy Raba Wyżna”.
2. Pieczęcią Rady Gminy jest pieczęć podłuşna
z napisem „Rada Gminy Raba Wyżna”.
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3. Organy Gminy mogą posługiwać się pieczęcią,
o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3).
DZIAŁ II
WŁADZE GMINY
Rozdział 1
Mieszkańcy
§ 10. Poza sprawami przewidzianymi ustawą,
w innych waşnych dla Gminy sprawach, mogą być
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje
z mieszkańcami Gminy, których zasady i tryb określa
Rada w formie uchwały.
§ 9.
1. W sprawach objętych zakresem działania samorządu gminnego najwyşszą władzę stanowią mieszkańcy Gminy, którzy podejmują rozstrzygnięcia
w następujący sposób:
1) bezpośredni - w głosowaniu powszechnym
przez wybory radnych i Wójta oraz referendum
gminne,
2) pośredni – przez działanie organów Gminy tj.
Rady i Wójta.
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów i referendum gminnego określają odrębne
przepisy.
Rozdział 2
Rada Gminy
Oddział A
Tryb pracy
§ 11.
1. Rada Gminy, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących, w liczbie 1 – 3, bezwzględną większością głosów w obecności, co
najmniej połowy ustawowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym.
4. Funkcji określonych w ust. 3 nie moşna łączyć
z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
5. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji.
6. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
§ 12. Do wyłącznej właściwości Rady naleşy:
1) uchwalenie Statutu Gminy Raba Wyşna,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy,
który jest głównym księgowym budşetu - na wniosek Wójta Gminy,
4) uchwalanie budşetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budşetu oraz podejmowanie
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uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania sołectw, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz
zasad przekazywania środków budşetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących:
a) określania
zasad
nabywania,
zbywania
i obciąşania nieruchomości oraz ich wydzierşawiania lub najmu na czas oznaczony dłuşszy niş
trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy
szczególne nie stanowią inaczej – uchwała Rady
Gminy jest wymagana równieş w przypadkach,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość – do
czasu określenia zasad Wójt moşe dokonywać
tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta
Gminy,
c) zaciągania
długoterminowych
poşyczek
i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości poşyczek
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez
Wójta Gminy w roku budşetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartości przekraczającej granicę
ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenia
i przystępowania
do
spółek
i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Wójta Gminy,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych
oraz
wyposaşenia
ich
w majątek,
i) ustalanie maksymalnej wysokości poşyczek
i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy
w roku budşetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy
moşe samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań,
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy
o samorządzie gminnym,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw oraz przystępowanie do międzynarodowych
zrzeszeń
społeczności
lokalnych
i regionalnych,
14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy,
nazw ulic i placów będących drogami publicznymi
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lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z póŝn. zm.),
a takşe wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
i tytułu zasłuşonego dla gminy,
16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrzeşonych
ustawami do kompetencji Rady Gminy.
§ 13. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta
Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych Gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
§ 14. Tryb pracy Rady Gminy określa Statut
Gminy.
§ 15.
1. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie
Rady.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy ustawowego
składu Rady, w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
3. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach, kiedy
stanowi tak ustawa.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad, a wyniki głosowania tajnego Przewodniczący komisji skrutacyjnej.
§ 16. Radny nie moşe brać udziału w głosowaniu
w Radzie, ani w Komisji, jeşeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 17.
1. Rada powołuje ze swego grona komisje stałe, które
wykonują w zakresie swojego działania zadania
opiniodawcze, wnioskodawcze i kontrolne oraz
posiadają prawo inicjatywy uchwałodawczej.
2. Rada moşe powoływać komisje doraŝne do wykonywania określonych zadań.
3. Uchwała o powołaniu komisji określa, co najmniej:
1) przedmiot działania komisji,
2) liczbę członków komisji i jej skład osobowy,
3) termin wykonania zadania – w przypadku komisji doraŝnej.
4. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plany
pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności,
nie rzadziej niş raz na rok.
§ 18.
1. Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Budşetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony
Socjalnej,
4) Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
2. Komisje stałe, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej
mogą się składać z 8 radnych.
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3. Komisja Rewizyjna składa się z 5 radnych.

1) w pierwszym roku kadencji – w ciągu trzech
miesięcy od jej rozpoczęcia,
2) w latach następnych – na ostatniej sesji
w roku poprzedzającym okres objęty planem.

4. Radny ma prawo być członkiem, nie więcej niş
dwóch komisji stałych.
§ 19.
1. W skład komisji wchodzą członkowie Rady.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:
Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący
Rady.
3. Przewodniczącego komisji wybiera Rada. Zastępcę
przewodniczącego komisji wybiera komisja ze
swego grona.
4. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub
– w razie jego nieobecności – zastępca.
§ 20.
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem
wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więŝ z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez
mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady
i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych,
do których został wybrany lub desygnowany.
W przypadku
niemoşności
uczestniczenia
w pracach Rady lub komisji, radny jest zobowiązany powiadomić Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego komisji o swojej nieobecności.
§ 21.
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów
podróşy słuşbowych, na zasadach ustalonych
w odrębnej uchwale Rady.
§ 22.
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu
radny składa ślubowanie o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, şe po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wstają
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie moşe być złoşone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóş Bóg”.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji,
składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której
są obecni.
§ 23. Obsługę organów Gminy zapewnia Wójt.
§ 24. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje
komisje. Realizację podjętych uchwał Rada powierza
Wójtowi Gminy Raba Wyşna.
§ 25.
1. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy,
uchwalonym:
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2.

Rada moşe na bieşąco
i uzupełnień w planie pracy.

dokonywać

zmian

§ 26.
1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie
organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej
obrad.
2. Przewodniczący moşe wyznaczyć do wykonywania
swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
§ 27. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga
w drodze uchwał wszystkie sprawy naleşące do jej
kompetencji, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
§ 28.
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez
Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej
niş raz na kwartał.
2. Na wniosek Wójta lub, co najmniej ¼ ustawowego
składu Rady, Przewodniczący obowiązany jest
zwołać sesję Rady na dzień przypadający w ciągu
siedmiu dni od daty złoşenia wniosku.
3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się
porządek obrad wraz z projektami uchwał.
§ 29.
1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) dostarczenie
radnym
projektów
i materiałów.

uchwał

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad powiadamia się radnych oraz sołtysów,
najpóŝniej na 7 dni przed terminem sesji. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad
i projekty uchwał.
4. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi
sesji
poświęconej
uchwalaniu
budşetu
i sprawozdaniu z wykonania budşetu przesyła się
radnym najpóŝniej na 14 dni przed sesją.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno być podane do publicznej
wiadomości w sposób zgodny z przepisami prawa.
§ 30.
1. Przed kaşdą sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu
opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym Wójt, Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy i radca prawny.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
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§ 31.
1. Sesje Rady są jawne.
2. Jeşeli przedmiotem sesji mają być sprawy podlegające ograniczeniu jawności z mocy obowiązujących ustaw, jawność całej sesji lub jej części moşe
zostać wyłączona. Rada wówczas obraduje przy
drzwiach zamkniętych.
3. Wyłączenie jawności następuje po przegłosowaniu
i jest odnotowywane w protokole z obrad sesji.
§ 32.
1.

2.

Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
Na wniosek Przewodniczącego bądŝ radnego, Rada
moşe
postanowić
o przerwaniu
sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
O przerwaniu sesji w trybie określonym
w ust. 1 Rada moşe postanowić w szczególności
ze względu na niemoşliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoşliwiające
Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie
uchwał.

3. W przypadku przerwania obrad przez radnych fakt
ten – wraz z imionami i nazwiskami radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed
ich zakończeniem – odnotowuje się w protokole.
§ 33.
1. Rada moşe rozpocząć obrady tylko w obecności, co
najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady jest mniejsza niş połowa ustawowego
składu. Jednakşe Rada nie moşe wówczas podejmować uchwał.
§ 34.
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący
Rady.
2. Przewodniczący moşe wyznaczyć do wykonywania
swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie
wyznaczenia
Wiceprzewodniczącego,
zadania
Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący
najstarszy wiekiem.
§ 35.
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez
Przewodniczącego formuły: „otwieram sesję Rady
Gminy Raba Wyżna”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza prawomocność obrad.
§ 36.
1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia
pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad.
2. Rada Gminy moşe wprowadzić zmiany w porządku
obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
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3. Na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady obowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najblişszej sesji Rady Gminy projekty uchwał, jeşeli projekty uchwał wpłynęły do Rady Gminy, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
§ 37.
Porządek
w szczególności:

obrad

sesji

obejmuje

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2) informacje o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał
albo zajęcie stanowiska,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 38.
1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta .
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem
oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce
Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedŝ na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 14 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upowaşnione do tego przez
Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą,
radny interpelujący moşe zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8.

Przewodniczący
Rady
informuje
radnych
o złoşonych interpelacjach i odpowiedziach na nie,
na najblişszej sesji Rady, w ramach odrębnego
punktu porządku obrad.
§ 39.

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a takşe w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie lub ustnie
w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedŝ
na zapytanie nie jest moşliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
§ 40.
1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję
nad kaşdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności
zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach moşe
udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu beş zezwolenia
Przewodniczącego Rady.
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4. Przewodniczący moşe zabierać głos w kaşdym
momencie obrad.
5. Przewodniczący moşe udzielić głosu osobie nie
będącej radnym, po jej wcześniejszym zapisaniu
się do głosu, z podaniem celu wystąpienia przed
rozpoczęciem sesji.
6. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej.
§ 41.
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący moşe czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeşeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądŝ uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”,
a gdy przywołanie nie odniosło skutku, moşe odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu
w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio
do innych osób obecnych na sesji.
§ 42.
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący
zamyka dyskusję.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna
procedurę głosowania.
§ 43. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie
radni.
§ 44.
1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
1) Przed głosowaniem nad projektem uchwały,
Przewodniczący,
występuje
do
radnych
z zapytaniem, czy projekt uchwały wymaga wyjaśnienia.
2) Wyjaśnienia do projektu uchwały składa jej
wnioskodawca.
3) Radni mają prawo wystąpić z wnioskiem
o odczytanie całej treści projektu uchwały
i wniosek ten Przewodniczący obrad poddaje
pod głosowanie.
4) Radni mają prawo do zgłaszania poprawek do
poszczególnych paragrafów projektu uchwały.
5) W przypadku zgłoszenia poprawek w pierwszej
kolejności głosuje się poprawki, a następnie
poddaje się pod głosowanie projekt uchwały, ze
zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
6) Po przegłosowaniu poprawek Radny moşe złoşyć wniosek o odczytanie pełnego brzmienia
projektu uchwały.
7) Wnioskodawca projektu uchwały moşe wprowadzać autopoprawki oraz wycofać zgłoszony
projekt przed głosowaniem.

Poz. 4956

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je
i porównując z listą radnych obecnych na sesji,
względnie ze składem lub ustawowym składem
Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania
w protokole sesji.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad niezwłocznie.
§ 45.
1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych w ustawach.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart
ostemplowanych pieczęcią Rady. Głosowanie
przeprowadza, wybrana z grona Rady, komisja
skrutacyjna.
3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
4. Kart do głosowania nie moşe być więcej niş radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania
stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.
§ 46.
1. Wnioskodawca przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną
treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja
była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje
pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli moşe
to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego,
który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga
Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób,
Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje kaşdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat złoşył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 47.
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, şe
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niş „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i niewaşnych nie dolicza
się do şadnej z grup głosujących.
2. Jeşeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu
moşliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura,
na którą oddano liczbę głosów większą od liczby
głosów oddanych na pozostałe.
§ 48.
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów
oznacza, şe przechodzi wniosek lub kandydatura,
które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od
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sumy pozostałych waşnie oddanych głosów, to
znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego
składu Rady oznacza, şe przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą waşnych głosów oddanych za wnioskiem przewyşszającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem
tej połowie najblişszą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50%+1
waşnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba
głosów o 1 większa od liczby pozostałych waşnie
oddanych głosów.
§ 49.
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
kończy sesję wypowiadając formułę: „zamykam
…….. sesję Rady Gminy Raba Wyşna”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uwaşa się
za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takşe sesji, która objęła więcej niş jedno posiedzenie.
4. Sesja Rady moşe się składać z jednego lub kilku
posiedzeń, ale przerwa między posiedzeniami nie
moşe trwać dłuşej niş 24 godziny.
5. O przełoşeniu sesji na kolejne posiedzenie decyduje Rada na wniosek Przewodniczącego lub ¼
ustawowego składu Rady.
§ 50.
1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały moşe nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
§ 51. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony
przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady,
sporządza z kaşdej sesji protokół.
§ 52.
1. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać przebieg
sesji.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej
sesji,
4) porządek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych
jak teş uchwalonych wniosków,
6) wskazanie wniesienia przez radnego zdania
odrębnego do treści uchwały,
7) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.

Poz. 4956
§ 53.

1. W trakcie obrad lub nie póŝniej niş na najblişszej
sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu
rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu
protokolanta i w przypadku nagrywania, taśmy
magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeşeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie
uwzględniony, wnioskodawca moşe wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada moşe podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu,
o jakim mowa w ust. 2.
§ 54.
1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej
kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych
oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty
przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia
osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złoşone na ręce Przewodniczącego Rady.
3. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi
najpóŝniej w ciągu 6 dni od dnia zakończenia sesji.
4. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał
Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom
organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
§ 55.
1. Rada moşe odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin, w szczególności dla rozpatrzenia
i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący Rad
zainteresowanych gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują Przewodniczący Rad zainteresowanych gmin.
4. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane gminy, chyba, şe radni uczestniczący
we wspólnej sesji postanowią inaczej.
§ 56.
1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień,
wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik
Urzędu Gminy, w uzgodnieniu z Przewodniczącym
Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega
w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu
Rady.
§ 57. Uchwały, a takşe rezolucje, deklaracje,
oświadczenia, apele Rady, są sporządzane w formie
odrębnych dokumentów.
§ 58.
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
1) Przewodniczący Rady,
2) Wójt,
3) komisje,
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4) kluby radnych,
5) grupy radnych w ilości co najmniej 3 chyba, şe
przepisy prawa stanowią inaczej,
6) grypy mieszkańców Gminy Raba Wyşna
w liczbie co najmniej 25 osób, posiadających
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Raba
Wyşna.
2. Podmioty korzystające z inicjatywy:
1) zgłaszają Przewodniczącemu Rady, w sensie
formalnym, inicjatywę uregulowania w uchwale
określonej sprawy,
2) projekt inicjatywy powinien zawierać wymogi
określone w ust. 3, z wyłączeniem pkt 5 i 6,
3) projekt uchwały przygotowuje Wójt, bez względu na to, kto był inicjatorem uchwały.
3.

Projekt
uchwały
w szczególności:

powinien

tytuł uchwały,
podstawę prawną,
postanowienia merytoryczne,
w miarę potrzeby określenie ŝródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złoşenia sprawozdania po jej
wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia
w şycie uchwały.
4. Projekt uchwały powinien być przedłoşony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym naleşy wskazać
potrzebę podjęcia uchwały oraz informację
o skutkach finansowych jej realizacji.
5. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego lub adwokata.
6.

§ 61.
1. Wójt ewidencjonuje uchwały w rejestrze uchwał
i przechowuje
oryginały
uchwał
wraz
z protokołami z sesji.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji lub do wiadomości, zaleşnie od
ich treści.
3. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych
dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.
§ 62.
1.

określać

1)
2)
3)
4)

Grupa
mieszkańców,
o których
mowa
w ust. 1 pkt 6) składa wniosek o podjęcie uchwały,
zawierający:
1) projekt
uchwały
Rady
Gminy
wraz
z uzasadnieniem,
2) listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierająca czytelne dane wnioskodawców tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania nr
Pesel, podpis oraz zgodę wnioskodawców na
przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 przekazuje się
Przewodniczącemu Rady Gminy.
8. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od
Przewodniczącego komisji Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady, osoba upowaşniona do kontaktów w imieniu inicjatorów, przedstawia projekt
uchwały stosownie na komisjach oraz na sesji Rady.
§ 59.
1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do
Wiceprzewodniczących, prowadzących obrady.
§ 60. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.
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Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały Rady
w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, natomiast akty
ustanawiające przepisy porządkowe Wójt przedkłada w ciągu 2 dni od dnia ich ustanowienia.

2. Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia:
1)
2)
3)

uchwałę budşetową,
uchwałę w sprawie absolutorium,
inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Oddział B
Komisje Rady

§ 63.
1. Do wykonywania swych zadań Rada powołuje
komisje stałe i doraŝne.
2. Komisje podlegają Radzie.
§ 64.
1. Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy
przedłoşonym Radzie do zatwierdzenia.
2. Rada moşe zlecić komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§ 65.
1.

Komisje uchwalają
i przedkładają Radzie.

opinie

oraz

wnioski

2.

Opinie
i wnioski
komisji
uchwalane
są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu
komisji.
§ 66.

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Członkowie połączonych komisji odbywających
wspólne posiedzenia, wybierają Przewodniczącego posiedzenia z pośród Przewodniczących połączonych komisji.
§ 67. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz w roku przedstawiają Radzie sprawozdanie
z działalności komisji.
§ 68. Rada Gminy w celu kontroli działalności
Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje Komisję Rewizyjną.
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§ 69.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych
członków w liczbie 3.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera
Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna spośród jej członków.
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym
przedstawiciele klubów działających w Radzie
Gminy.
§ 70. Przewodniczący komisji organizuje pracę
Komisji i prowadzi jej obrady.
§ 71.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych gminy pod względem:
-

legalności,
gospodarności,
rzetelności,
celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Przedmiotem kontroli jest:
1) gospodarka finansowo - ekonomiczna,
2) gospodarowanie mieniem komunalnym,
3) przestrzeganie i realizacja postanowień Statutu
Gminy, uchwał Rady oraz innych przepisów,
których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej,
4) realizacja bieşących zadań gminy.
3. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów,
w tym wykonanie budşetu gminy.
§ 72. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole
zgodnie z zatwierdzonym przez Radę planem pracy
oraz kontrole doraŝne na zlecenie Rady Gminy,
w zakresie i w formach wskazanych przez Radę.
§ 73. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności
kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół
działań tego podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia
lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment
w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione
w toku postępowania danego podmiotu.
§ 74.
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada moşe podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem,
o jakim mowa w ust. 1.
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§ 75. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać
dłuşej niş 3 dni robocze, a kontrole problemowa
i sprawdzająca – nie dłuşej niş 1 dzień roboczy.
§ 76.
1. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w kaşdym przypadku podjęcia takiej decyzji
przez Radę Gminy.
2. Rada moşe nakazać rozszerzenie lub zawęşenie
zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Rada moşe nakazać komisji nie rozpoczynanie kontroli, a takşe przerwanie kontroli prowadzonej juş
przez komisję.
§ 77.
1.

Postępowanie kontrolne przeprowadza się
w sposób umoşliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów
zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód moşe być wykorzystane wszystko,co
nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą
być wykorzystane w szczególności dokumenty,
wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia
kontrolowanych.
§ 78.
1. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upowaşnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot. Zakres kontroli określa Przewodniczący komisji.
2. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem
do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upowaşnienia oraz
dowody osobiste.
§ 79.
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa, Przewodniczący zespołu kontrolnego niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeşeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 80.
1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest
zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany
jest w szczególności przedkładać na şądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do
przeprowadzenia kontroli oraz umoşliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń.
3. Na şądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych
lub pisemnych wyjaśnień.
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§ 81. Czynności kontrolne wykonywane są
w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
§ 82.
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli, w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia protokół, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki,
2) imiona i nazwiska kontrolujących,
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego
podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu.
2. Protokół z kontroli moşe zawierać wnioski oraz
propozycje, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 83. Kierownik kontrolowanego podmiotu
w przypadku odmowy podpisania protokołu obowiązany jest do złoşenia w terminie 3 dni od dnia odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
§ 84.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moşe złoşyć
na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące
kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kierownikowi
kontrolowanego
podmiotu
protokołu
z kontroli do podpisania.
3. Kontrolujący obowiązani są poinformować kierownika jednostki kontrolowanej o przysługujących
mu uprawnieniach.
§ 85. Protokół z kontroli sporządza się w czterech
egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu – otrzymują Przewodniczący Rady,
Przewodniczący Komisji, Wójt Gminy i kierownik
kontrolowanej jednostki.
§ 86.
1. Komisja opiniuje wykonanie budşetu Gminy
i występuje z wnioskiem do Rady Gminy
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący
Rady Gminy przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 87. Komisja wydaje opinie w innych sprawach,
określonych w uchwałach Rady Gminy Raba Wyşna.
§ 88.
1. Komisja składa Radzie Gminy sprawozdanie ze
swojej działalności do końca stycznia kaşdego roku.
2. Sprawozdanie winno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsce i czas przeprowadzonych kontroli,
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2) wykaz najwaşniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz wniosków i opinii podjętych przez Komisję,
4) wykaz analiz z kontroli dokonanych przez inne
podmioty wraz z najwaşniejszymi wnioskami
wynikającymi z kontroli.
§ 89.

1. Komisja obraduje na posiedzeniu zwoływanym
przez Przewodniczącego komisji zgodnie z planem
pracy komisji oraz w miarę potrzeb na zlecenie
Rady.
2. Przewodniczący moşe zaprosić na posiedzenie
komisji osoby zaangaşowane w charakterze biegłych lub ekspertów, o których powołaniu zadecyduje Rada.
3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który
powinien być podpisany przez Przewodniczącego
komisji.
§ 90. Opinie i wnioski komisji zapadają zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy
składu Komisji, w głosowaniu jawnym.
§ 91. Obsługę biurową komisji zapewnia Wójt.
§ 92.
1. Komisja moşe korzystać z porad, opinii i ekspertyz
osób posiadających wiedzę fachową w zakresie
związanym z przedmiotem działania komisji.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyşej wskazanych
środków wymaga zawarcia odrębnej umowy
i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków
budşetu gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające budşetem gminy do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 93.
1. Komisja moşe na zlecenie Rady Gminy lub po powzięciu stosownych wniosków przez wszystkie zainteresowane
komisje,
współdziałać
w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie moşe polegać w szczególności na
wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący komisji moşe zwrócić się do Przewodniczących
innych
komisji
Rady
o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego
radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki
objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących
w kontroli, przeprowadzanej przez Komisję stosuje
się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację
i współdziałanie poszczególnych komisji w celu
właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia
skuteczności działania oraz unikania zbędnych
kontroli.
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§ 94. Komisja moşe występować do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyşszą
Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.
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4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania
przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 101.

Oddział C
Radni
§ 95.
1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą
więŝ z mieszkańcami oraz ich organizacjami,
przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Radny obowiązany
jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.
2. Obowiązek określony w ust. 1 jest realizowany
w szczególności poprzez:
1) udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz
innych instytucji samorządowych, do których
został wybrany lub desygnowany.
2) organizowanie spotkań z wyborcami,
3) dyşury w siedzibie Rady lub innym miejscu
wskazanym przez Wójta Gminy,
4) informowanie mieszkańców o stanie gminy
i swojej działalności w Radzie,
5) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady
Rady,
6) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
7) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz
skarg mieszkańców gminy,
8) współdziałanie z organami sołectw.
§ 96.
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Nieobecność na sesji, posiedzeniu komisji pozbawia radnego prawa do diety.
§ 97. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do
Rady
we
wszystkich
sprawach
związanych
z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
§ 98. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza
się pełnienie funkcji radnego.

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 102.
1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem
klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu
na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
bezwzględną większością w obecności, co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie ponişej 5.
§ 103. Prace klubów organizują przewodniczący
klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 104.
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Postanowienia regulaminu sprzeczne z ustawą
o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy są
niewaşne.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów
Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takşe zmian regulaminów.
§ 105.
1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze
i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na
sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 106. Na wniosek przewodniczących klubów
Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

§ 99.
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych, na zasadach określonych w niniejszym statucie.
2. Radny nie moşe naleşeć równocześnie do więcej
niş jednego klubu.
§ 100.
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udziału, przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

Oddział D
Rozpatrywanie skarg
§ 107.
1. Kaşdą skargę wpływającą do Rady Przewodniczący,
który kieruje jej pracami, powinien bez zbędnej
zwłoki skierować na najblişszą sesję Rady Gminy.
2. Rada na sesji powinna stwierdzić, czy jest organem
właściwym do rozpatrzenia skargi w zakresie
podmiotowym i przedmiotowym.
3. W przypadku, gdy Rada stwierdza, şe jest organem
właściwym do rozpatrzenia skargi, powinna zdecydować o jej niezwłocznym przekazaniu do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze i przygotowania
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stanowiska w jej sprawie dla Rady, w terminie
ustalonym przez Radę Gminy.

Raba Wyşna oraz prowadzi określone sprawy
powierzone przez Wójta w drodze zarządzenia.

4. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.

3. Zastępca Wójta sprawuje funkcję Wójta podczas
jego nieobecności.

Rozdział 3
Wójt
§ 108.
1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania
gminy określone przepisami prawa.
2.

Wójt kieruje bieşącymi
i reprezentuje ją na zewnątrz.

sprawami

gminy

3. Do zadań Wójta naleşy w szczególności:
-

-

-

przygotowywanie projektów uchwał Rady
Gminy
realizacja zadań wynikających z uchwał Rady
wykonywanie zadań i podejmowanie zarządzeń
w sprawach
wynikających
z obowiązujących przepisów prawa dotyczących zadań gminy
składanie Radzie Gminy sprawozdań ze swej
działalności
gospodarowanie mieniem komunalnym
wykonywanie budşetu
powoływanie i odwoływanie Zastępcy Wójta
zatrudnianie
i zwalnianie
kierowników
i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych
wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile
przepisy szczególne nie stanowią inaczej
opracowywanie planu operacyjnego ochrony
przed
powodzią
oraz
ogłaszanie
i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
jeşeli w inny sposób nie moşna usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla şycia ludzi
lub dla mienia, wójt moşe zarządzić ewakuację
z obszarów bezpośrednio zagroşonych.

4. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega
wyłącznie Radzie Gminy.
5. Wójt moşe upowaşnić swojego Zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Wójta, na podstawie
stosownych zarządzeń.
6. Wójt powierza prowadzenie określonych spraw
gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 109.
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem oraz gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych jednostek
pomocniczych. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Statut Urzędu Gminy oraz
regulamin organizacyjny Urzędu
2. Zastępca Wójta wykonuje zadania określone
w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy

4. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie
zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt, albo działający na podstawie jego upowaşnienia
zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną
upowaşnioną przez wójta osobą.
§ 110. Wójt jest pracownikiem samorządowym
zatrudnionym na podstawie wyboru.
§ 111.
1. Wójt rozstrzyga sprawy naleşące do kompetencji
organu wykonawczego gminy w formie zarządzeń,
decyzji, umów i innych aktów, które podlegają rejestracji.
2. Wójt przedkłada Radzie na kaşdej sesji pisemną
informację o rozstrzygnięciach, o których mowa
w ust. 1 zawierającą przynajmniej datę, nazwę
i numer aktu, krótką informację o treści rozstrzygnięcia oraz o skutkach finansowych, terminach
obowiązywania i podmiotach, których dotyczy.
Rozdział 4
Jawnoņć działania
§ 112.
1. Działalność organów Gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawności działalności organów Gminy mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
§ 113.
1. Kaşdy obywatel ma prawo wstępu na sesje Rady
Gminy Raba Wyşna, oraz na posiedzenia komisji
Rady.
2. Kaşdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, a w szczególności ma prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Rady Gminy oraz z posiedzeń
komisji Rady Gminy.
3. Kaşdemu obywatelowi przysługuje prawo do uzyskiwania informacji, które obejmuje uprawnienia
określone
w niniejszym
statucie
oraz
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§ 114.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
następuje w sposób i w formie zgodnych
z wnioskiem, chyba, şe środki techniczne, którymi
dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia,
nie
umoşliwiają
udostępnienia
informacji
w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Oryginałów udostępnionych dokumentów nie
moşna wynosić poza siedzibę Urzędu.
3. Kaşdy zainteresowany moşe z udostępnionych mu
dokumentów sporządzać notatki i odpisy.
4. Na wniosek zainteresowanego, Urząd Gminy moşe
sporządzić kserokopie dokumentów za odpłatnością ustaloną zarządzeniem wewnętrznym Wójta
Gminy, nieprzekraczającą poniesionych kosztów.
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5. Jeşeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Gmina ma ponieść dodatkowe
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we
wniosku, Wójt Gminy moşe pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym
kosztom
§ 115.
1. Dokumenty lub ich części objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa nie podlegają udostępnieniu.
2.

Przepisów §§ 113 i 114 nie stosuje się
w przypadkach wyłączenia jawności obrad sesji
lub jej części albo posiedzeń komisji Rady lub ich
części na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.

§ 116. Odmowa udostępnienia dokumentów stanowiących informację publiczną następuje w drodze
decyzji administracyjnej.
DZIAŁ III
URZĄD GMINY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
§ 117.
1. Do realizacji zadań gmina moşe tworzyć jednostki
organizacyjne oraz zawierać porozumienia
i umowy z innymi podmiotami.
2. Tworzenie, likwidowanie lub reorganizacja gminnych jednostek organizacyjnych, jak równieş
nadawanie im statutów następuje w drodze
uchwały Rady.
§ 118. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek
organizacyjnych zawierający przynajmniej następujące dane:
1) nazwę jednostki organizacyjnej i jej adres,
2) sygnaturę uchwały powołującej,
3) datę utworzenia,
4) informację o nadaniu statutu i jego zmianach,
5) informację
o osobach
kierujących
jednostką
i udzielonych im upowaşnieniach.
§ 119.
1. Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
w stosunku do Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pracowników Urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Stosunek pracy z powołanym przez Radę, na wniosek Wójta, Skarbnikiem Gminy oraz z powołanym
w drodze zarządzenia Zastępcą Wójta nawiązuje
się na podstawie aktu powołania, za zgodą osoby
powołanej.
3. Pozostałych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia Wójt na podstawie umowy o pracę, jeşeli
przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§ 120. Akt nawiązania stosunku pracy z wyboru
i z powołania powinien określać, co najmniej:
1) stanowisko słuşbowe, rodzaj pracy i miejsce pracy,
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2) charakter stosunku pracy,
3) składniki i wysokość wynagrodzenia,
4) termin i podstawę nawiązania stosunku pracy,
5 wymiar czasu pracy,
6) czas trwania stosunku pracy.
§ 121. Sekretarz Gminy wykonuje następujące
zadania:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie administracji
gminnej,
2) organizuje pracę Urzędu zgodnie z zaleceniami
Wójta,
3) prowadzi inne sprawy powierzone mu przez Wójta,
4) sprawuje zastępstwo, o którym mowa w § 115
ust. 2,
5) realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi.
§ 122. Skarbnik Gminy - główny księgowy budşetu wykonuje zadania określone przepisami prawa
oraz powierzone mu przez Wójta.
DZIAŁ IV
SOŁECTWA
§ 123. W skład Gminy wchodzi 8 sołectw,
z których kaşde obejmuje jedną z miejscowości
wchodzących w skład Gminy – w ich granicach administracyjnych.
§ 124. O utworzeniu, połączeniu, podziale lub
zniesieniu sołectwa, a takşe o zmianie granic sołectw
rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub
zniesienia sołectwa, a takşe zmiany granic sołectw
mogą być mieszkańcy w liczbie co najmniej stu,
posiadający prawa wyborcze do Rady, których
uchwała ze względu na miejsce zamieszkania miałaby dotyczyć.
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa, a takşe zmiany granic sołectw musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi.
3) w przypadku połączenia, podziału sołectwa, a takşe
zmiany granic sołectw projekt granic sporządza
Wójt w porozumieniu z inicjatorami projektu.
4) przebieg granic sołectwa powinien uwzględniać
naturalne
uwarunkowania
przestrzenne
i komunikacyjne, więzi społeczne i lokalne tradycje.
§ 125. Rada, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami, w statucie sołectwa określa granice,
organizację i zakres działania sołectwa, w tym kompetencje i sposób zwoływania zebrania wiejskiego,
kompetencje sołtysa, jako organu wykonawczego
oraz uprawnienia rady sołeckiej, a takşe:
1) nazwę i obszar sołectwa,
2) zasady i tryb wyborów organów sołectwa,
3) organizację i zadania organów sołectwa,
4) zakres zadań przekazywanych sołectwom przez
Gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów sołectw.
§ 126. Sołtys ma prawo zabierania głosu na sesjach Rady lub posiedzeniach komisji, jeşeli ich
przedmiotem są sprawy dotyczące danego sołectwa.
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DZIAŁ V
MIENIE GMINNE I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 127. Oświadczenie woli w imieniu Gminy
w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo
Wójt lub działający na podstawie jego upowaşnienia
Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upowaşnioną przez Wójta osobą.
§ 128. Obowiązkiem osób zarządzających mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej staranności
przy
wykonywaniu
zarządu
zgodnie
z przeznaczeniem tego mienia oraz jego ochroną.
§ 129.
1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego ŝródła
w zakresie określonym w statucie sołectwa.
2. Statut sołectwa ustala równieş zakres czynności
dokonywanych samodzielnie przez sołectwo
w zakresie przysługującego mu mienia.
3. Rada moşe w drodze odrębnej uchwały ustalić
zasady przekazywania sołectwom składników
mienia do korzystania oraz zasady przekazywania
środków budşetowych na realizację zadań przez
sołectwa.

Poz. 4956
§ 130.

1. Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budşetowej Gminy.
2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
3. Przed uchwaleniem budşetu Wójt:
1) opracowuje projekt budşetu na następny rok
budşetowy,
uwzględniając
obowiązujące
uchwały Rady, a takşe w miarę moşliwości postulaty zgłaszane przez radnych i środowiska
społeczne,
2) stwarza warunki do faktycznego udziału sołectw w projektowaniu budşetu,
3) przeprowadza konsultacje projektu budşetu,
4) zapewnia wszystkim zainteresowanym dostęp
do projektu budşetu,
4. Komisja właściwa w sprawach budşetowych:
1) analizuje opinie i wnioski pozostałych komisji,
radnych i sołectw na temat projektu budşetu,
2) przedstawia Radzie i Wójtowi swoją opinię na
temat projektu budşetu.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyşna
Marian Wojdyła
Załącznik Nr 1
do Statutu Gminy Raba Wyşna

MAPA TERYTORIALNA GMINY RABA WYŉNA

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyşna
Marian Wojdyła
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Poz. 4956
Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Raba Wyşna

HERB GMINY RABA WYŉNA

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyşna
Marian Wojdyła

Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy Raba Wyşna
FLAGA GMINY RABA WYŉNA

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyşna
Marian Wojdyła
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Poz. 4956,4957
Załącznik Nr 4
do Statutu Gminy Raba Wyşna

PIECZĈĆ GMINY RABA WYŉNA

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyşna
Marian Wojdyła
4956

4957
4957

UCHWAŁA NR XLII/291/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 28 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie gminy Ropa
Na podstawie art.18.ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.
U .z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r . o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm. ), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011r.
(M. P. Nr 55 , poz. 755 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,57 zł od 1 m
2 powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 0,17 zł
od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,30 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,60 zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 3,90 zł
od 1 m2 powierzchni uşytkowej z zastrzeşeniem
pkt 6.
6) wykorzystywanych na cele letniskowe – 6,84 zł od
1 m2 powierzchni uşytkowej,
3. Od budowli – 2 % wartości określonej na podstawie
art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 –7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/122/08 Rady Gminy
w Ropie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
gminy Ropa ( Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego Nr 774,
poz 5520 ).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
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§ 4.

Poz. 4957,4958,4959,4960

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku naleşnego
od 2011 roku.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
4957

4958
4958

UCHWAŁA NR XLII/292/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 28 paŝdziernika 2010 r.
uchylająca uchwałĉ w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art.18.ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U .z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.
7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r . o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95,poz. 613
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Traci moc uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy
w Ropie z dnia 06 grudnia 2006 r.w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
(Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego Nr 942, poz. 5829 ).

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła

4958

4959
4959

UCHWAŁA NR LVIII/310/2010
RADY GMINY TRZYCIĄŉ
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w TrzyciąŊu
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z póŝn. zm.) w związku z art. 90m ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Gminy Trzyciąş uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administarcyjnego Szkół w Trzyciąşu (stanowiącym
załącznik do uchwały nr XXVIII/152/2008 Rady Gminy
Trzyciąş z dnia 19.XI.2008 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie "Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Trzyciąşu" i nadania
jej Statutu):

a) skreśla się zapis Rozdziału II § 5 pkt. 15 litera f) tiret
piaty
b) skreśla się zapis Rozdziału II § 5 pkt. 15 litera i)
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
20 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąş
Lucjan Gajda

4959

4960
4960

UCHWAŁA NR LIX/313/2010
RADY GMINY TRZYCIĄŉ
z dnia 1 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w TrzyciąŊu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z przepisem
art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm )
Rada Gminy Trzyciąş uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciąşu (stanowiącym załącznik do uchwały
nr XXII/110/2004 Rady Gminy Trzyciąş z dnia 24 września 2004 r) dodaje się zapis do Rozdziału II § 5:
pkt. 3) Do zadań Ośrodka naleşy równieş:
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1) przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
2) prowadzenie
całokształtu
spraw
związanych
z dofinansowaniem kształcenia pracowników młodocianych.

Poz. 4960,4961
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
20 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąş
Lucjan Gajda

4960

4961
4961

UCHWAŁA NR XLV/699/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie ustanowienia herbu, chorągwi i pieczĉci Miasta i Gminy Wieliczka
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art.
3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z póŝn. zm.) po
uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Miejska w Wieliczce, uchwala
co następuje:
§ 1. Ustanawia się dla Miasta i Gminy Wieliczka:
1) Herb według opisu i wzoru zawartego w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Chorągiew
według
opisu
i wzoru
zawartego
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Pieczęć według opisu i wzoru zawartego w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarĉbski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/699/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 paŝdziernika 2010 r.

Opis i wzór herbu Miasta i Gminy Wieliczka
Herb Miasta i Gminy Wieliczka przedstawia w polu błękitnym ( PANTONE 300; CMYK c=100 m=35 y=100 k=0)
złote (kolory złoty i şółty są uşywane zamiennie - PANTONE116; CMYK C=0 M=20 Y=100 K=0 ) narzędzia górnicze
w słup, pośrodku młot górniczy - posółt, a po jego bokach dwa kilofy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Zbigniew Zarĉbski
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Poz. 4961
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/699/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 paŝdziernika 2010 r.

Opis i wzór chorągwi Miasta i Gminy Wieliczka
Chorągiew Miasta i Gminy Wieliczka ma postać płata barwy błękitnej (PANTONE 300; CMYK c=100 m=35 y=100
k=0 ) z umieszczonym na obu jego stronach godłem herbu miasta. Stosunek szerokości do długości płata wynosi 5 : 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce: Zbigniew Zarĉbski
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/699/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 paŝdziernika 2010 r.
Opis i wzór pieczĉci Miasta i Gminy Wieliczka
Pieczęć Miasta i Gminy Wieliczka przedstawia w polu pieczęci godło herbu miasta, a w otoku napis:
MIASTO I GMINA WIELICZKA.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce: Zbigniew Zarĉbski
4961
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4962
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UCHWAŁA NR LXIV/381/10
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 11 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze z siedzibą w Zatorze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zmianami), art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. nr
14, poz.89 z póŝn. zmianami.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j
z 2010r. nr 17, poz.95) - Rada Miejska w Zatorze uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się zmiany w statucie Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze z siedzibą
w Zatorze nadanym Uchwałą nr XIV/88/99 Rady
Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 1999r.
i zmieniony Uchwałą nr XXI/131/2000 Rady Miejskiej

w Zatorze z dnia 7 kwietnia 2000r. - zgodnie
z Uchwałą nr 2/2010 Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze z dnia
7 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze .
2. Uchwała Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zatorze, o której mowa w ust.
1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inŊ. Stanisław ORLICKI

Załącznik
do uchwały Nr LXIV/381/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 11 paŝdziernika 2010 r.

Załącznik
do Uchwały nr 2/2010
Rady Społecznej Samodzielnego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Zatorze
z dnia 7 paŝdziernika 2010r.

UCHWAŁA NR 2/2010Rady Społecznej Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze z dnia
7 paňdziernika 2010r.

Statut Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zatorze
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2007 r. nr 14, poz.89 z póŝ. zmianami) Rada Społeczna Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zatorze uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się statut Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zatorze przyjęty Uchwałą nr
XIV/88/99 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia
1999r. i zmieniony Uchwałą nr XXI/131/2000 Rady
Miejskiej w Zatorze z dnia 7 kwietnia 2000r. w ten
sposób, şe uchwala się jego nową treść w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zatorze oraz Dyrektorowi Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega
zatwierdzeniu
przez
Radę
Miejską
w Zatorze.
Przewodniczący
Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zatorze
mgr Piotr Domagała

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze,
zwany dalej „Zakładem”, jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
2. Zakład jest prowadzony w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
3. Zakład moşe uşywać nazwy skróconej „SZOZ
w Zatorze”.
4. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze
posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do
rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie
Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 2. Organem załoşycielskim Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze jest Rada Miejska
w Zatorze.
§ 3. Podstawą prawną działania Zakładu są:
1) ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.
89 z póŝn. zm.),
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2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z póŝn. zm.),
3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póŝn.
zm.),
4) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.),
5) przepisy wykonawcze do ww. ustaw,
6) niniejszy Statut
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5) szczepienia ochronne i inne działania profilaktyczne,
6) badania diagnostyczne, w tym analitykę laboratoryjną,
7) pomoc w pielęgnacji chorych,
8) czynności w zakresie stomatologii,
9) orzekanie o stanie zdrowia,
10)prowadzenie działalności profilaktycznej, promocja zdrowia i edukację zdrowia,
11)świadczenia z zakresu medycyny pracy,
12)świadczenia z zakresu medycyny szkolnej.

II. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA ZAKŁADU
IV. ORGANY ZAKŁADU
§ 4.
§ 8. Organami Zakładu są:

1. Siedzibą Zakładu jest Zator, ulica Leszka Palimąki 2
2. Obszarem działania Zakładu jest cały kraj.
III. CELE I ZADANIA ZAKŁADU
§ 5. Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych oraz organizacja opieki
zdrowotnej na obszarze objętym zakresem działania
zakładu.
§ 6.
1. Do zadań Zakładu naleşy w szczególności:
1) organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych słuşących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania
medyczne wynikające z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania,
2) podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych
poprzez szkolenie personelu medycznego.
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej,
2) stomatologii,
3) ginekologii i połoşnictwa.
3. Zakład jako publiczny zakład opieki zdrowotnej
udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz
innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń
na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie,
za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
4. Zakład moşe prowadzić działalność gospodarczą
w zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia
2) wynajmu lub wydzierşawienia mienia Zakładu
3) inną działalność gospodarczą, z której dochód
moşe zostać przeznaczony na działalność statutową.
§ 7. Zakres udzielanych przez Zakład świadczeń
zdrowotnych obejmuje zapewnienie opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej, w tym:
1) badania i porady lekarskie,
2) leczenie,
3) opiekę nad kobietą cięşarną oraz noworodkiem,
4) opiekę nad zdrowym dzieckiem,

1) Dyrektor.
2) Rada Społeczna.
§ 9.
1. Organem zarządzającym i kierującym pracą Zakładu oraz odpowiedzialnym za jego działalność jest
Dyrektor.
2. Burmistrz Zatora nawiązuje z Dyrektorem stosunek
pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę
albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
3. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.
4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go
osoba przez niego upowaşniona.
5. Dyrektor jest przełoşonym pracowników Zakładu
oraz dokonuje wobec nich czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
§ 10.
1.

Rada Społeczna jest organem inicjującym
i opiniodawczym Rady Miejskiej w Zatorze oraz
organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Miejska
w Zatorze oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.
3. Rada Społeczna składa się z Przewodniczącego i 4
członków z zastrzeşeniem pkt 4.
4. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Burmistrz Zatora lub
osoba przez niego wyznaczona
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel wojewody,
b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską.
5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
6. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu
powołania nowego składu osobowego Rady Społecznej.
7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej,
tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną
i zatwierdzony
przez
Radę
Miejską
w Zatorze.
§ 11. Do zadań Rady Społecznej naleşy:
1) Przedstawianie Radzie Miejskiej w Zatorze wniosku
i opinii w sprawach:
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a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środków trwałych oraz zakup lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagrody
rocznej,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem
Zakładu.
2) Przedstawianie Dyrektorowi zakładu wniosków
i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz
przekładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie
Miejskiej w Zatorze.
4) Zatwierdzanie regulaminu porządkowego zakładu.
5) Dokonywanie określonych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń
zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu
6) Przedstawienie wniosków organowi finansującemu
określony zakres działalności, w którego imieniu
Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
7) Wykonywanie
innych
zadań
określonych
w ustawach, aktach wykonawczych i Statucie zakładu.
§ 12.
1. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz
podejmowanie uchwał określa regulamin Rady
Społecznej.
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej
uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciel
organizacji związkowej działającej w Zakładzie.
§ 13. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi
zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej
w Zatorze
V. MIENIE ZAKŁADU
§ 14.
1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi
w nieodpłatne uşytkowanie nieruchomościami
i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz
majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
2.

Wydzierşawienie, oddanie w najem, oddanie
w uşytkowanie oraz uşyczenie majątku trwałego
moşe być dokonane przez Zakład na zasadach
określonych przez Radę Miejską w Zatorze.
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5. Dyrektor nie moşe zawierać umów, ani w inny
sposób dysponować mieniem Zakładu, jeşeli mogłoby
to
spowodować
ograniczenie
w wykonywaniu lub pogorszeniu warunków wykonywania tych świadczeń.
VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU
§ 15.
1. W skład Zakładu wchodzą:
1) komórki organizacyjne działalności podstawowej:
a) poradnia ogólna lekarza POZ,
b) poradnia pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
c) poradnia połoşnej środowiskowej – rodzinnej,
d) punkt pobrań materiałów do badań,
e) poradnia ginekologiczno – połoşnicza,
f) poradnia stomatologiczna,
g) TreeNode: 2. gabinet zabiegowy.
2) komórki działalności administracyjnej, ekonomicznej, technicznej i inne.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną, o których
mowa w ustawie pkt 1) i pkt 2), oraz ich zakres
ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
3. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie określa Dyrektor.
VII. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU
§ 16.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie
samodzielnego
zakładu,
pokrywającego
z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań na zasadach
określonych przepisami prawa.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie
rocznego
planu
finansowego
i inwestycyjnego ustalonego przez Dyrektora
zgodnie z:
1) ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn.
zm.),
2) ustawą
z dnia
29
września
1994
r.
o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694 z póŝn. zm.),
3) ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z póŝn. zm.),
4) przepisami wykonawczymi do ustawy z 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
z póŝn. zm.).
§ 17. Zakład moşe uzyskiwać środki finansowe:

3. Zbycie, niesienie majątku do spółek lub fundacji
wymaga zgody Rady Miejskiej w Zatorze.

1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych
w szczególności na zlecenie:

4. W przypadku likwidacji Zakładu , jego majątek, po
zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością
Gminy Zator.

a) organu, który utworzył zakład, lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych
przepisów,
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b) osób objętych ubezpieczeniem innym niş ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów
pracy,
organizacji
społecznych
i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem
lub zaświadczenia nie przysługującej w ramach
ubezpieczenia,
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3. Dyrektor decyduje sam o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
4. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
5. Ujemny wynik finansowy zakładu nie moşe być
podstawą do zaprzestania działalności, jeşeli dalsze istnienie tego zakładu uzasadnione jest celami
i zadaniami, do których realizacji został utworzony,
a których nie moşe przejąć inny zakład w sposób
zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki
zdrowotnej nad ludnością.

2. na realizację programów współfinansowanych ze
środków
pochodzących
z budşetu
państwa
i budşetu Unii Europejskiej,

6. roczne sprawozdanie finansowe Zakładu jest zatwierdzane przez Radę Miejską w Zatorze.

3. z wydzielonej działalności gospodarczej przewidzianej w Statucie,
4. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, takşe pochodzenia zagranicznego,

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5. z dotacji budşetowych,

§ 1.

6. na realizację innych zadań określonych odrębnymi
przepisami.

1. realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

1. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego
Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy
ustawy z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.
89 z póŝn. zm.) oraz przepisy wydane na jej podstawie.

2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

2. Statut uchwala Rada Społeczna i przekłada do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Zatorze.

3. remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury
i sprzętu medycznego,

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio przy dokonaniu zmian w statucie.

na:

§ 18. Zakład moşe otrzymać dotacje budşetowe

4. cele szczególne przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
Przewodniczący
Rady Społecznej Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zatorze
mgr Piotr Domagała

§ 19. Wartość majątku Zakładu określają:
1. Fundusz załoşycielski, który stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia Gminy Zator.
2. Fundusz zakładu, który stanowi wartość majątku
zakładu po odliczeniu funduszu załoşycielskiego.
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UCHWAŁA NR XXI/43/2010
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budŊetowej Związku na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.73a
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝ. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku Międzygmin-

nego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwala
co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budşetu Związku
Międzygminnego
ds.
Wodociągów
i Kanalizacji
w Brzesku na rok 2010 o kwotę 5.000,00 zł i wprowadza
się zmiany w sposób następujący:
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Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
w tym:
a/ dochody bieşące:
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieşących ( § 2900)
w tym:
na dopłatę do kosztów odbioru ścieków
- Gm. Brzesko – 639.330,00 zł
- Gm. Wojnicz -30.000,00 zł
Ogółem zwiĉkszenia planu dochodów

Zwiĉkszenia
5.000,00
5.000,00

5.000,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budşetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na
rok 2010 o kwotę 5.000,00 zł i wprowadza się zmiany w sposób następujący:
Lp
1

Dz.
900

Rozdz.
90001

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
w tym:
a/ wydatki bieşące:
dopłata do kosztów odbioru ścieków
- Gm. Brzesko – 639.330,00 zł
- Gm. Wojnicz -30.000,00 zł
Ogółem zwiĉkszenia planu wydatków

§ 3. Ustala się dochody budşetu na rok 2010 po
zmianach w łącznej kwocie 804.076,70 zł, w tym dochody bieşące 774.296,70 zł.
§ 4. Ustala się plan wydatków budşetu na rok
2010r. po zmianach w łącznej kwocie 1.087.716,70 zł,
w tym wydatki bieşące na kwotę 752.050,00 zł, w tym
wydatki bieşące z tytułu dopłat do kosztów odbioru
ścieków w kwocie łącznej 669.330,00 zł.
§ 5. W Uchwale Budşetowej Nr XV/34/2010 z dnia
5 stycznia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budşetu Związku
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku na rok 2010 do Uchwały Budşetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budşetu Związku
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku na rok 2010 do Uchwały Budşetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiĉkszenia
5.000,00
5.000,00

5.000,00

3) Załącznik Nr 2.1 - Plan wydatków bieşących budşetu
Związku
Międzygminnego
ds.
Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 do Uchwały Budşetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
4) Złącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budşetu Związku
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku na 2010r otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gmin wchodzących w skład Związku i w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
mgr Grzegorz Brach
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/43/2010
Zgromadzenia Związku
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dochody budŊetu Związku Miĉdzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010
Lp
1

2

Dział
700

750

Nazwa – treņć
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieşące:
– wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości
(§ 0470 )
Administracja publiczna
w tym dochody bieşące:
- pozostałe odsetki ( § 0920 )

Kwota
23.546,70
23.546,70
1.200,00
1.200,00
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Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
w tym:
a/ dochody bieşące:
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieşących
(§ 2900)
w tym:
&gt; na dopłatę do kosztów odbioru ścieków –
Gm. Brzesko – 639.330,00 zł
Gm. Wojnicz -30.000,00 zł
&gt; z udziałów gmin (10.000,00 zł od jednego głosu ) na bieşącą działalność Związku –
80.720,00 zł
b/ dochody majątkowe:
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
(§ 6650)
Razem dochody
w tym:
- dochody bieŊące774.796,70 zł
- dochody majątkowe29.280,00 zł

779.330,00
750.050,00
29.280,00

804.076.70

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
mgr Grzegorz Brach
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/43/2010
Zgromadzenia Związku
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Plan wydatków budŊetu Związku Miĉdzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010
Lp
1

Dział
750

Rozdział
75095

2

758
75818

3

900
90001

90095

Nazwa – treņć
Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym wydatki bieşące
RóŊne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym rezerwa ogólna
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieşące
- dopłata do kosztów odbioru ścieków
Gmina Brzesko – 639.330,00
Gmina Wojnicz -30.000,00
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
- rozbudowa Progu dennego wodnego w Łukanowicach – Isep Etap 3
Razem wydatki
w tym:
- wydatki bieŊące752.050,00 zł
w tym: rezerwa ogólna 1.150,00 zł
- wydatki majątkowe335.666,70 zł

Kwota
81.570,00
81.570,00
1.150,00
1.150,00
1.004.996,70
669.330,00

335.666,70

1.087.716,70

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
mgr Grzegorz Brach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 618

– 39738 –

Poz. 4963
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXI/43/2010
Zgromadzenia Związku
z dnia 9 listopada 2010 r.

Plan wydatków bieŊących budŊetu Związku Miĉdzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010
Lp
1

Dział
750

Rozdział
75095

2

758
75818

3

900
90001

Nazwa – treņć
Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym wydatki bieşące:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)
RóŊne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym rezerwa ogólna
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieşące
- dopłata do kosztów odbioru ścieków
Gmina Brzesko – 639.330,00
Gmina Wojnicz -30.000,00
Razem wydatki bieŊące:

Kwota
81.570,00
81.570,00
63.410.00
11.160,00
7.000,00
1.150,00
1.150,00
669.330,00
669.330,00

752.050,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku: mgr Grzegorz Brach
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXI/43/2010
Zgromadzenia Związku
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Przychody i rozchody budŊetu Związku Miĉdzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2010 rok.
Lp
1
2
3
4

5

Kwota
804.076,70
1.087.716,70
-283.640,00
283.640,00

Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Wynik – Deficyt (1-2)
Przychody budŊetu
z tego:
nadwyŊka z lat ubiegłych
Rozchody budŊetu

283.640,00
0,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku: mgr Grzegorz Brach
• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy 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 wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego 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
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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