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Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających
siedzibĉ na obszarze Powiatu Brzeskiego
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Rady Powiatu Suskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: zmian w Budşecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
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Rady Gminy Bochnia z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie: szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleşności
pieniĉşnych Gminy Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, mających
charakter cywilnoprawny.

41652

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 paŝdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów

41654

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 paŝdziernika 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2009
roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez podmioty inne niş jednostki
samorządu terytorialnego

41664

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 paŝdziernika 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładów budşetowych – przedszkoli prowadzonych przez Gminĉ Czchów
w celu przekształcenia ich w jednostki budşetowe

41670

Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały
dotyczącej opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

41671

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego
Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, zmienionej Uchwałą
Nr XXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada
2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka
Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

41671

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałĉ Nr XXXV/389/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

41672

Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania
imienia oraz posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Brzozówce.

41673
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Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 29 paŝdziernika 2010 r. w sprawie nadania
nazw ulic w miejscowości Kacwin

41673

Rady Gminy Mogilany z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: pozbawienia
statusu pomnika przyrody

41673

Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budşetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy
Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.

41674

Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: szczególnego
sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności poşytku
publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poşytku publicznego.

41683

Rady Gminy Olesno z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie
Gminy Olesno

41684

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie:
opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

41685

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie:
zatwierdzenia Statutu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

41686

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie:
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności
pieniĉşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sucha Beskidzka i jej jednostkom podległym.

41687

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia na
rok 2011 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miasta Tarnowa

41688

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca uchwałĉ
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

41689
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–

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca uchwałĉ
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

41689

5213

–

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budşetowego pod nazwą „Izba Wytrzeŝwień” w Tarnowie i utworzenia jednostki budşetowej pod nazwą „Izba Wytrzeŝwień” w Tarnowie

41690

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany
budşetu gminy na rok 2010

41691

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany
treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVI/385/10
z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budşetu gminy na rok 2010 oraz
załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVII/387/10
z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany budşetu gminy na rok 2010.

41692

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIII/351/10 z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty naleşności pieniĉşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym,
a takşe wskazania organów do tego uprawnionych

41694

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany
limitów wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budşetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

41695

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących siĉ
na obszarze Gminy Wolbrom.
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Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Wietrzychowice w 2011 roku.

41697

Rady Gminy Laskowa z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: zmian w budşecie
Gminy Laskowa na 2010 r.

41698

5191
5191

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie sprostowania błĉdu
Na podstawie art.17 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz U z 2010 r., Nr 17,
poz. 95 ) prostuje siĉ nastĉpujące błĉdy:
1) w spisie treści Dziennika Urzĉdowego Województwa
Małopolskiego Nr 451 z dnia 3 września 2010 r.,
w Porozumieniach pod poz. 3331 zamiast:
„Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lipca
2010 r. do porozumienia nr WP-SO/RI-3450-37/209
zawartego w dniu 21 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadania dotyczącego prowadzenia
w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasiĉgu ponadlokalnym dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi”
winno być:
„Aneks z dnia 19 lipca 2010 r. do porozumienia
nr WP-SO/RI-3450-37/209
zawartego
w
dniu
21 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie
Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zada
nia dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu sa-

mopomocy o zasiĉgu ponadlokalnym dla 30 osób
z zaburzeniami psychicznymi”
2) w tytule uchwały Rady Miejskiej w Tuchowie
Nr XLIX/355/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 436, poz. 3217 ) gdzie zamiast :
„w sprawie zmian w uchwale nr XXXVI/355/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2002 roku
w sprawie podziału Gminy Tuchów na okrĉgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaşdym okrĉgu wyborczym
w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie”
winno być:
„w sprawie zmian w uchwale nr XXXVI/410/02 Rady
Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2002 roku
w sprawie podziału Gminy Tuchów na okrĉgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w kaşdym okrĉgu wyborczym
w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie”.

Wojewoda Małopolski::Stanisław Kracik

5191

5192
5192

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/10
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibĉ
na obszarze Powiatu Brzeskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 44
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póŝn. zm.1)
w związku
z art.
17
ust.
5 ustawy
z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.2) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibĉ
2

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr. 273, poz. 2703 i Nr 281, poz, 2781 ,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818 i Nr 180, poz. 1280, Nr 181 poz 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219 poz. 1705
oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54 poz. 320 i Nr 148 poz. 991.
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na obszarze Powiatu Brzeskiego zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/239/2009 Rady
Powiatu Brzeskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibĉ na obszarze Powiatu Brzeskiego.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od daty opublikowania.
Przewodniczący Rady
Sławomir Pater

Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/364/10
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 21 września 2010 r.

4. Zespół Szkół w Czchowie, ul. Sądecka 187, 32-860
Czchów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ
SPECJALNYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĈ NA TERENIE
POWIATU BRZESKIEGO

5. Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820
Szczurowa:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku,
ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane,
Technikum,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,
Technikum Uzupełniające,
Szkoła Policealna.

1)

Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane,
Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Technikum Uzupełniające,
Szkoła Policealna.

Gimnazjum Specjalne.

7. Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Złotej, 292 Złota 32-859:
1)
2)
3)
4)
5)

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Łysej Górze, 251 Łysa Góra 32-853:
1)
2)
3)
4)
5)

Liceum Ogólnokształcące,
Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,
Technikum Uzupełniające,
Szkoła Policealna.

6. Młodzieşowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze,
274 Łysa Góra 32-853:

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku,
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Liceum Ogólnokształcące,
Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,
Technikum Uzupełniające,
Szkoła Policealna.

Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane,
Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Szkoła Policealna.

Szkoła Podstawowa Specjalna,
Gimnazjum Specjalne,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne.

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia
Zawodowego
w Krakowie
z siedzibą
w Czchowie, ul. Sądecka 32, 32-860 Czchów:
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Przewodniczący Rady: Sławomir Pater

5192

5193
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UCHWAŁA NR 0049/XXXVIII/311/10
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 15 września 2010 r.
w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zmiany: Dz. U. 2002 nr 23
poz. 220, Dz. U. 2002 nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 nr 113
poz. 984, Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1688, Dz. U. 2002
nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568, Dz. U.
2002 nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 nr 102 poz. 1055, Dz.
U. 2007 nr 173 poz. 1218, Dz. U. 2008 nr 180 poz. 1111,
Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458, Dz. U. 2009 nr 92 poz. 753,)

art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240)
Rada Powiatu Suskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zwiĉksza siĉ dochody Budşetu Powiatu Suskiego w 2010 r. o kwotĉ 1 431 195,68 zł w tym:
dochody bieşące – 331 195,68 zł
dochody majątkowe – 1 100 000,00 zł

Dziennik Urzĉdowy
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zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.
1) Zwiĉksza siĉ wydatki Budşetu Powiatu Suskiego
w 2010 r. o kwotĉ 1 431 195,68 zł w tym:

3) Zmiany wydatków majątkowych obejmują:
zmniejszenia:
inwestycje – 258 000,00 zł
-

zwiĉkszenia

wydatki bieşące – 331 195,68 zł

inwestycje – 258 000,00 zł

wydatki majątkowe – 1 100 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.2

Zgodnie z załącznikiem Nr 2
2) Zmiany wydatków obejmują:
a) zwiĉkszenie planu wydatków bieşących jednostek
budşetowych o kwotĉ 328 195,68 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
12 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań – 316 195,68 zł
b) wydatki na świadczenia osób fizycznych 3 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.1
c) zwiĉkszenie planu wydatków majątkowych o kwotĉ
1 100 000 zł w tym:
- wydatki na inwestycje – 1 100 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.
§ 3.
1) Dokonuje siĉ przeniesień w planie wydatków Budşetu
Powiatu Suskiego na 2010 rok o kwotĉ 878 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) Zmiany wydatków bieşących obejmują:
zwiĉkszenie
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
– 500 000,00 zł w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 500 000,00 zł
(6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 120 000,00 zł
-

Poz. 5193

zmniejszenia
(2) dotacje na zadania bieşące – 620 000,00 zł
jak w załączniku 3.1

§ 4.
1) Zwiĉksza siĉ plan przychodów „Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”
w 2010 roku o kwotĉ 100 000,00 zł
2) Zwiĉksza siĉ plan wydatków „Powiatowego Funduszu
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” w 2010
roku o kwotĉ 100 000,00 zł
3) Dokonuje siĉ przeniesień w wydatkach „Powiatowego
Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”
w 2010 roku o kwotĉ 150 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 5. Zmniejsza siĉ kwoty dotacji udzielonych
w 2010 roku o kwotĉ 620 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
§ 6. Ustala siĉ limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Zwiĉksza siĉ wydatki na „Programy i projekty
realizowane ze środków publicznych pochodzących
z budşetu Unii Europejskiej” o kwotĉ 800 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 8. Przyjmuje siĉ „Prognozĉ kwoty długu Powiatu
suskiego na lata 2008-2015
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
Tadeusz Gancarz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
Tadeusz Gancarz
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
Tadeusz Gancarz

Załącznik 2.1
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego: Tadeusz Gancarz
Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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Załącznik Nr 3.1
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.
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Tadeusz Gancarz
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Załącznik Nr 3.2
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.
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Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 638

– 41645 –

Poz. 5193
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.
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do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŅRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
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Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 638

– 41652 –

Poz. 193,5194
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 0049/XXXVIII/311/10
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 15 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego:
Tadeusz Gancarz
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UCHWAŁA NR XXXVI/276/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 28 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należnoņci
pieniĉżnych Gminy Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny.
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 zm.), oraz art. 59 ust.1, 2 i
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy
Bochnia uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Bochnia oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Bochnia z tytułu naleşności pieniĉşnych, mających charakter cywilnoprawny zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób
fizycznych, osób prawnych, a takşe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłuşnikami”.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności – oznacza to naleşność główną lub
odsetki za zwłokĉ albo kary umowne, przy czym
kwoty wierzytelności tego samego dłuşnika wynikające z róşnych tytułów nie sumuje siĉ,
2) dłuşniku – oznacza to osobĉ fizyczną, osobĉ prawną,
a takşe jednostkĉ organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej,
3) uldze – oznacza to rozłoşenie na raty lub odroczenie
terminu zapłaty wierzytelności,
4) kosztach dochodzenia – oznacza to koszty sądowe,
koszty zastĉpstwa procesowego, opłaty pocztowe
oraz inne niezbĉdne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,
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5) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne
i zwrot wydatków poniesionych w celu przeprowadzenia egzekucji.
§ 3. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg
uprawniony jest Wójt Gminy Bochnia.
§ 4. Organ właściwy do umarzania kwoty głównej
wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest równieş
uprawniony do umarzania kwoty naliczonych odsetek
oraz innych naleşności ubocznych.
§ 5.
1. Wierzytelność moşe być umorzona w całości lub
w czĉści, jeşeli ustalone w toku postĉpowania wyjaśniającego okoliczności wykaşą, şe wymaga tego
waşny interes dłuşnika lub interes publiczny
a w szczególności:
1)

zachodzi uzasadniony przypuszczenie, şe
w postĉpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siĉ
kwoty
wyşszej
od
kosztów
dochodzenia
i egzekucji wierzytelności,

2) w wyniku postĉpowania egzekucyjnego stwierdzono, şe dłuşnik nie posiada majątku, z którego
moşna by dochodzić naleşności,
3) naleşności nie odzyskano w toku postĉpowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
4) przed wszczĉciem egzekucji okaşe siĉ, şe dłuşnik
lub osoby pozostające na jego, utrzymaniu byliby
pozbawieni niezbĉdnych środków na utrzymanie,
5) dłuşnik zmarł nie pozostawiając şadnego majątku
lub nie moşna ustalić jego nastĉpców prawnych,
6) nie moşna ustalić miejsca zamieszkania dłuşnika,
7) przemawiają za tym uzasadnione wzglĉdy społeczne i gospodarcze,
8) nie moşna ustalić miejsca pobytu lub siedziby
dłuşnika,
9) kwota naleşności głównej i odsetek nie przekracza
wysokości opłaty pobieranej przez Pocztĉ Polską
SA za przesyłkĉ poleconą,
10) dłuşnika dotknĉły skutki klĉski şywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
2. Wierzytelność moşe być umorzona na uzasadniony
wniosek dłuşnika. Dopuszcza siĉ moşliwość umorzenia z urzĉdu, jeşeli podstawy umorzenia o których
mowa w ust.1 potwierdzone są dokumentami znajdującymi siĉ w posiadaniu Gminy lub jednostek organizacyjnych Gminy Bochnia.
3. Umorzenie wierzytelności, za która odpowiada wiĉcej
niş jeden dłuşnik moşe nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłuşników.
4. Jeşeli umorzenie obejmuje czĉść wierzytelności,
wówczas wyznacza siĉ termin zapłaty pozostałej do
uregulowania wierzytelności. W takim przypadku
dłuşnik powinien być pouczony, şe niedotrzymanie
terminu zapłaty pozostałej czĉści wierzytelności moşe
skutkować odstąpieniem od umorzenia.
5194
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5. Umorzenie wierzytelności moşe równieş obejmować
tylko naleşności uboczne.
§ 6.
1. Na wniosek dłuşnika moşna odroczyć termin zapłaty
całości lub czĉści wierzytelności, a takşe rozłoşyć na
raty płatność całości lub czĉści wierzytelności jeşeli
przemawiają za tym udokumentowane trudności
płatnicze dłuşnika, interes Gminy Bochnia lub jednostek organizacyjnych Gminy nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatĉ wierzytelności w całości lub w czĉści.
2. Od wierzytelności do której zastosowano ulgĉ
w spłacie nie pobiera siĉ odsetek za zwłokĉ za okres
od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty.
§ 7.
1. Umorzenie wierzytelności o których mowa w § 5 oraz
udzielenie ulg o których mowa w § 6 nastĉpuje:
1) z urzĉdu – w drodze jednostronnego pisemnego
oświadczenia woli wierzyciela;
2) na wniosek dłuşnika – w drodze pisemnego porozumienia stron (wierzyciela i dłuşnika).
2. Odmowa udzielenia ulgi nastĉpuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela.
§ 8. W przypadku gdy:
1) dłuşnik nie wywiązuje siĉ z postanowień porozumienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
lub
2) zostanie ustalone, şe wprowadził organ uprawniony
w błąd co do okoliczności uzasadniających zawarcie
takiego porozumienia naleşność bĉdąca przedmiotem udzielonej ulgi staje siĉ natychmiast wymagalna
wraz z odsetkami naleşnymi od pierwotnego dnia
wymagalności.
§ 9. W przypadku gdy dłuşnik jest przedsiĉbiorcą
niezaleşnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności
i udzielania ulg w spłacaniu naleşności określonych
niniejszą uchwałą stosuje siĉ przepisy ustawy z 30
kwietnia 2004 r. o postĉpowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404
ze. zm.).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XIII/152/04 z dnia 14
czerwca 2004r w sprawie zasad i trybu oraz organu
właściwego w sprawach umarzania, rozkładania na raty
lub odraczania terminów płatności wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu naleşności pieniĉşnych, do których nie stosuje siĉ przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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UCHWAŁA NR XXXVII/333/2010
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ņcieków na terenie Gminy Czchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 19
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĉ i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co nastĉpuje:

2) Uchwała Nr XXX/333/2005 Rady Miejskiej w Czchowie
z dn. 26 sierpnia 2005 r. w sprawie czĉściowej zmiany
uchwały Nr V/63/2003 Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 568,
poz. 4010)

§ 1. Uchwala siĉ Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Czchowa.

§ 2. Traci moc:
1) Uchwała Nr V/63/2003 Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r. Nr 77,
poz. 1065)
Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/333/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 29 paŝdziernika 2010 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŅCIEKÓW NA TERENIE GMINY
CZCHÓW
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa warunki prowadzenia
i korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ przeznaczona do spoşycia przez ludzi
za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Czchowa
i Gminy Czchów.
§ 2. Uşyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĉ i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 123,
poz.858 z póŝn. zm.)
2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie sieci – właściciel, uşytkownik lub posiadacz samoistny nieruchomości, zainteresowany korzystaniem z usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
3. Umowa – umowa o zaopatrzenie w wodĉ i/lub
odprowadzanie
ścieków,
o której
mowa
w art. 6 ustawy
4. Odbiorca – kaşdy kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ i zbiorowego odprowadzania ście-

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
ków
na
podstawie
z Przedsiĉbiorstwem,

pisemnej

umowy

5. Przedsiębiorstwo – przedsiĉbiorca w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
jeşeli
prowadzi
działalność
gospodarczą
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ
i odprowadzania ścieków, lub gminne jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,
6. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnĉtrzną instalacją
wodociągową w nieruchomości Odbiorcy wraz
z zaworem za wodomierzem głównym,
7. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego
wewnĉtrzną
instalacjĉ
kanalizacyjna
w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjna,
za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości
gruntowej,
8. Urządzenie wodociągowe – ujĉcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia słuşące do magazynowania i uzdatniania
wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące
ciśnienie wody,
9. Urządzenie kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne,
wyloty urządzeń kanalizacyjnych słuşących do
wprowadzania ścieków do wód lub ziemie oraz
urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki
oraz przepompownie ścieków,
10. Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy
mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujących siĉ na przyłączu kanalizacyjnym,
11. Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący siĉ na kaşdym przyłączu wodociągowym,
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12. Podwodomierz – wodomierz dodatkowy zainstalowany przez Odbiorcĉ za wodomierzem głównym, na instalacji wewnĉtrznej, stanowiącej własność Odbiorcy,
13. Wodomierz własny – wodomierz zainstalowany
przez Odbiorcĉ na własnych ujĉciach wody,
14. Wodomierz lokalowy – wodomierz mierzący zuşycie wody w lokalu budynku wielolokalowego lub
punktu zlokalizowanego w czĉści wspólnej tego
budynku,

dzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych
oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
§ 8.
1. Osoby reprezentujące Przedsiĉbiorstwo po okazaniu legitymacji słuşbowej i pisemnego upowaşnienia mają prawo wstĉpu na teren nieruchomości
lub do obiektu budowlanego Odbiorcy w celu:
1) Zainstalowania lub demontaşu wodomierza
głównego
2) Przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, wodomierzy
własnych, wodomierzy lokalowych, podwodomierzy i dokonania odczytu ich wskazań oraz
dokonania badań i pomiarów,
3) Przeprowadzenia przeglądów napraw urządzeń
posiadanych przez Przedsiĉbiorstwo,
4) Sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci,
5) Odciĉcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub załoşenia plomb na zamkniĉtych zaworach odcinających wody do lokalu,
6) usuniĉcia awarii przyłącza wodociągowego lub
przyłącza kanalizacyjnego jeşeli umowa tak stanowi.

15. Okres obrachunkowy – określony w umowie
okres rozliczeń za usługi dostawy wody
i odprowadzania ścieków
Rozdział 2
Prawa i Obowiązki Przedsiĉbiorstwa – minimalny
poziom usług
§ 3. Przedsiĉbiorstwo ma obowiązek zapewnić
zdolność i prawidłową eksploatacjĉ posiadanych
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji
dostaw w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
§ 4.
1. Woda przeznaczona do spoşycia przez ludzi i na
potrzeby gospodarcze powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w przepisach
wykonawczych do ustawy .
2. Przedsiĉbiorstwo zapewnia w posiadanej sieci
odpowiednie ciśnienie wody, o wartości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia.
3. Przedsiĉbiorstwo jest zobowiązane do prowadzenie
regularnej wewnĉtrznej kontroli jakości wody.
4. Przedsiĉbiorstwo jest zobowiązane co kwartał informować Burmistrza Czchowa o jakości wody
przeznaczonej do spoşycia przez ludzi.
§ 5.
1. Przedsiĉbiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania u Odbiorcy wodomierza głównego.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego.
3. Wodomierze poza wodomierzem głównym są czĉścią instalacji wewnĉtrznej i ich montaş , utrzymanie oraz legalizacja obciąşa właściciela instalacji (Odbiorcĉ)
§ 6.
1. Przedsiĉbiorstwo zobowiązane jest zapewnić Odbiorcom naleşyty poziom obsługi.
2. Przedsiĉbiorstwo zobowiązane jest do udzielenia
na şyczenie Odbiorcy lub własnej inicjatywy informacji dotyczącej realizacji usług i o stosowanych taryfach.
3. Przedsiĉbiorstwo załatwia sprawy klientów bez
zbĉdnej zwłoki, nie dłuşej niş w terminie 30 dni
§ 7. Przedsiĉbiorstwo jest obowiązane do prowadzenia bieşącej kontroli ilości i jakości odprowa-
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Rozdział 3
Prawa i obowiązki Odbiorcy
§ 9. Odbiorca moşe domagać siĉ od Przedsiĉbiorcy obnişenia naleşności w razie dostarczenia
wody złej jakości oraz o ciśnienia uniemoşliwiającym
normalne korzystanie z wody, od daty zgłoszenia do
daty usuniĉcia zaistniałego stanu.
§ 10. Odbiorca moşe domagać siĉ od Przedsiĉbiorstwa obnişenia naleşności za nie wprowadzone
ścieki z powodu udokumentowania i zgłoszonej
Przedsiĉbiorstwu awarii przewodów wodociągowych
za wodomierzem głównym.
§ 11.
1.

Odbiorca zobowiązany jest do korzystania
z zaopatrzenia w wodĉ i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami ustawy i umowy
a takşe nie powodujący pogorszenia jakości usług
świadczonych przez przedsiĉbiorstwo oraz nie
utrudniający
działalności
Przedsiĉbiorstwa,
a w szczególności do:
1) uşytkowania
instalacji
wodociągowej
w sposób eliminujący moşliwość wystąpienia
awarii, skaşenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek miedzy innymi cofniĉcia siĉ wody
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.
2) montaşu i utrzymania zaworów antyskaşeniowych w przypadkach i na warunkach określanych odrĉbnymi przepisami,
3) uşywania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powodujący zakłóceń sieci kanalizacyjnej ,
4) uzgadniania z „Przedsiĉbiorstwem” warunków
włączenia własnych ujĉć wody oraz rozbudowy
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instalacji wewnĉtrznej, mogących powodować
zmiany w pracy sieci,
wykorzystywania wody z sieci wodociągowej
oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego
wyłącznie w celach określonych w warunkach
przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowy
zawartej z „Przedsiĉbiorstwem” ,
zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub
instalacji przyłączy kanalizacyjnych urządzeniem pomiarowym włącznie,
podjĉcia działań ograniczających skutki awarii
i udostĉpnianie „Przedsiĉbiorstwu” terenu
w celu usuniĉcia awarii,
umoşliwienie
osobom
reprezentującym
„Przedsiĉbiorstwo” wstĉpu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu,
udostĉpnienia „Przedsiĉbiorstwu” miejsca na
elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy
celem
umieszczenia
tabliczek
z oznakowaniem armatury wodociągowej.

§ 12.
1. W przypadku wystąpienia awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym w rozumieniu
Ustawy bĉdącym własnością Odbiorcy, zobowiązany jest on do:
1) niezwłocznego powiadomienia Przedsiĉbiorstwa o konieczności wyłączenia wody i/lub zamkniĉcia odpływu ścieków oraz ponownego
uruchomienia przyłączy po usuniĉciu awarii,
2) niezwłocznego zawiadomienia Zarządcy drogi,
jeśli awaria jest na pasie drogowym,
3) niezwłocznego usuniĉcia awarii, pod rygorem
wypowiedzenia przez Przedsiĉbiorstwo umowy
o zaopatrzenie w wodĉ i/lub odprowadzanie
ścieków,
4) pokrywania wszelkich kosztów i strat spowodowanych awarią lub opóŝnieniem w jej usuniĉciu.
§ 13. Odbiorca winien odpowiednio zabezpieczyć
pomieszczenia na wodomierz i urządzenie pomiarowe w celu zapewnienia warunków ich prawidłowej
pracy oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi lub działaniem niskich temperatur,
a takşe przed dostĉpem osób nieuprawnionych,
§ 14.
1. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego
powiadamiania Przedsiĉbiorstwa o wszelkich:
1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym
o zerwaniu plomby,
2) zmianach technicznych w instalacji wewnĉtrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 15. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania naleşności za dostawĉ wody
i odprowadzanie ścieków.
§ 16. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego
powiadamiania „Przedsiĉbiorstwa” o zmianach własnościowych lub zmianach uşytkowania lokalu.
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Rozdział 4
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z Odbiorcami usług
§ 17.

1. Przedsiĉbiorstwo jest zobowiązane do zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodĉ lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została
przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym
wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Umowa moşe być zawarta z osobą, która korzysta
z nieruchomości
o nieuregulowanym
stanie
prawnym.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
§ 18.
1. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 „Ustawy.”
2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu Odbiorcy, odpowiedzialność Przedsiĉbiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług
jest ograniczona do posiadanych przez nie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
§ 19.
1. Umowa moşe być zawarta z osobami korzystającymi z lokalu na wniosek właściciela lub zarządcy
budynku wielo-lokalowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) Określenie osób korzystających z lokali, w tym
określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowania lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na
zawarcie umowy, potwierdzona własnorĉcznym podpisem,
2) Oświadczenie
wnioskodawcy
o poinformowaniu osób korzystających z lokali
o zasadach rozliczania róşnic oraz obowiązku
ponoszenia na rzecz Przedsiĉbiorstwa dodatkowych opłat.
3. Do wniosku dołącza siĉ schemat wewnĉtrznej instalacji
wodociągowej
w budynku
wielolokalowym za wodomierzem głównym
4. „Przedsiĉbiorstwo” ma prawo odmówić zawarcia
umowy na zaopatrzenie w wodĉ i/lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielo-lokalowego i osobami korzystającymi
z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art.
6 ust. 6 Ustawy.
5.

„Przedsiĉbiorstwo” ma prawo wypowiedzieć
umowĉ właścicielowi lub zarządcy budynku wieololokalowego, jeşeli w trakcie jej obowiązywania
wystąpią warunki uniemoşliwiające jej spełnienie,
w szczególności
warunki
uniemoşliwiające
i ustalenie naleşności za dostarczana wodĉ
i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców tym budynku w terminie określonym
w umowie.

czać

§ 20. Postanowienia umowy nie mogą ogranipraw i obowiązków stron wynikających
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z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz
postanowień Regulaminu.
§ 21.
1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub
określony.
2. Zmiana umowy nastĉpuje poprzez zawarcie nowej
umowy lub w formie aneksu na piśmie, pod rygorem niewaşności.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.
§ 22.
1. Umowa moşe być rozwiązana w kaşdym czasie
w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas nieokreślony moşe być
rozwiązana przez kaşdą ze stron za uprzednim
trzymiesiĉcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez złoşenie oświadczenia w formie pisemnej.
3. Umowa zawarta na czas określony moşe być rozwiązana przez kaşdą ze stron za uprzednim jednomiesiĉcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez złoşenie oświadczenia w formie pisemnej
4. „Przedsiĉbiorstwo” moşe odstąpić od umowy bez
wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych
w § 38 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie
od umowy nastĉpuje poprzez oświadczenie „
Przedsiĉbiorstwa.”
5. Umowa wygasa w przypadku śmierci Odbiorcy
bĉdącego osoba fizyczną, utraty przez „Przedsiĉbiorstwo” legitymacji do prowadzenia działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ i/lub
zbiorowego odprowadzania ścieków.
6. Umowa zawarta z osobą fizyczną korzystającą
z lokalu w budynku wielo-lokalowym wygasa poza
przypadkami podanymi w ust. 5, równieş
w przypadku wygaśniĉcia umowy zawartej przez „
Przedsiĉbiorstwo” z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje siĉ lokal.
§ 23. Po rozwiązaniu umowy „Przedsiĉbiorstwo”
dokonuje zamkniĉcia przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego oraz demontaşu wodomierza głównego.
Rozdział 5
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
§ 24. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie
w wodĉ i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiĉbiorstwo z Odbiorcami na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat
oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 25. Ilość dostarczanej wody ustala siĉ na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.
W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielo-lokalowych, ilość
dostarczanej wody ustala siĉ na podstawie wskazań
wodomierzy lokalowych zainstalowanych przy
wszystkich punktach czerpalnych. Róşnicĉ miĉdzy
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wskazaniem wodomierza głównego sumą wskazań
wodomierzy lokalowych płaci zarządca lub właściciel
budynku.
§ 26.
1. W przypadku niesprawności wodomierza, lub braku moşliwości odczytu rozliczenia dokonuje siĉ
w oparciu o:
1) średnie zuşycie wody w okresie 6 miesiĉcy
przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie
jest to moşliwe na podstawie średniego zuşycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesiĉcznego zuşycia wody w roku ubiegłym i liczby miesiĉcy
niesprawności wodomierza,
2) średnio-miesiĉcznego
poboru
wody
z faktycznego okresu jeşeli trwał on krócej niş
6 miesiĉcy.
§ 27.
1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala siĉ na podstawie wskazań pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala siĉ jako równą ilość
pobranej wody.
3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków,
ilość bezpowrotnie zuşytej wody uwzglĉdnia siĉ
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zuşycia
na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
4. W przypadku poboru wody z ujĉć Odbiorcy, ilość
ścieków wprowadzonych do urządzeń Przedsiĉbiorstwa ustala siĉ na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujĉciach Odbiorcy.
§ 28. Strony określają w umowie okres obrachunkowy
obowiązujący
Odbiorców
usług
w zaleşności od warunków technicznych, ekonomicznych świadczenia usług, a takşe postanowień określonych w odrĉbnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
§ 29. Przy rozliczeniach z Odbiorcami „ Przedsiĉbiorstwo” obowiązane jest stosować taryfĉ zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie bądŝ
wprowadzoną w trybie przepisów ustawy.
§ 30. Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej
prasie, zgodnie z przepisami ustawy.
§ 31.
1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok z uwzglĉdnieniem
wyjątków określonych w ustawie.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy.
§ 32.
1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodĉ
i/lub odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury.
2. Zgłoszenie przez odbiorcĉ zastrzeşeń do otrzymanej faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
3. W przypadku wystąpienia nadpłaty, zostanie ona
zaliczona na poczet przyszłych naleşności, a na
şądanie Odbiorcy jej zwrot zostanie w ciągu 14 dni
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od daty złoşenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
Rozdział 6
Warunki przyłączenia do sieci

Rozdział 8
Sposób postĉpowania w przypadku niedotrzymania
ciągłoņci usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej ņcieków

§ 33.
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej odbywa siĉ na pisemny wniosek o przyłączenie i przedłoşenie warunków przyłączenia
wydanych
przez
Urząd
Miejski
w Czchowie złoşonych przez osobĉ ubiegającą siĉ
o przyłączenie.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwĉ wnioskodawcy
2) adres podłączonej nieruchomości
3) określenie:
a) rodzaju instalacji odbiorczych
b) ilości i przeznaczenia wody oraz charakterystyki jej zuşycia
c) ilości i rodzaju, a w przypadku przemysłowych Odbiorców równieş jakości odprowadzanych ścieków,
d) informacje określające charakterystykĉ techniczną obiektu, do którego bĉdzie dostarczana woda, w szczególności powierzchniĉ uşytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, uşytkowe,
itp.)

§ 36.
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody „Przedsiĉbiorstwo” zobowiązane jest poinformować Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjĉty (rozplakatowanie lub ogłoszenie w lokalnych mediach) co najmniej dwa dni
przed planowanym terminem.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej
12 godzin Zakład zobowiązany jest zapewnić zastĉpczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcĉ o jego lokalizacji.
3. Za wodĉ pobraną z zastĉpczych punktów poboru
pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek
określonych w obowiązujących taryfach.
§ 37.
1.

§ 34.
1. Realizacjĉ budowy przyłączy oraz studni wodomierzowych lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego, jak równieş urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków
i urządzeń przeciw - zalewowych, zapewnia na
własny koszt osoba ubiegająca siĉ o przyłączenie
nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2. Realizacja rozbudowy urządzeń zaopatrywania
w wodĉ i urządzeń kanalizacyjnych odbywa siĉ na
zasadach określonych ustawą.
Rozdział 7
Techniczne warunki okreņlające możliwoņci dostĉpu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 35.
1. "Przedsiĉbiorstwo" ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonanie bez
uzyskania warunków technicznych bądŝ zostało
wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
2.

Poziom dostĉpu do usług wodociągowokanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych opracowane na podstawie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy.
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Wstrzymanie
zaopatrzenia
w wodĉ
i odprowadzanie ścieków moşe nastąpić bez
uprzedniego
zawiadomienia
Odbiorców
w przypadku gdy wystĉpują warunki stwarzające
zagroşenie dla şycia, zdrowia i środowiska lub
uniemoşliwiające
świadczenie
usług,
w szczególności gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma moşliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodĉ lub odprowadzania ścieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie
zagroşenie
dla
şycia
zdrowia
i środowiska.

2.

O
wstrzymaniu
zaopatrzenia
w wodĉ
i odprowadzaniu
ścieków,
o którym
mowa
w ust. 1, „Przedsiĉbiorstwo” niezwłocznie informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjĉty.
§ 38.

1. „Przedsiĉbiorstwo” moşe odciąć dostawĉ wody
lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeşeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami
prawa,
2) Odbiorca nie uiścił naleşności za pełne dwa
okresy obrachunkowe nastĉpujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia
wymogów określonych w przepisach lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiecie urządzenia pomiarowego.
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub
nielegalne odprowadzanie ścieków to jest bez
zawarcia umowy, jak równieş przy celowo
uszkodzonych albo pominiĉtych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. „Przedsiĉbiorstwo”, które odciĉło dostawĉ wody
z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, jest
obowiązane do równoczesnego udostĉpnienia
zastĉpczego punktu poboru wody przeznaczonej
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do spoşycia przez ludzi poinformowania
o moşliwościach korzystania z tego punktu.
3. „Przedsiĉbiorstwo” o zamiarze odciĉcia dostawy
wody lub zamkniĉcia przyłącza kanalizacyjnego
oraz o miejscach, sposobie udostĉpniania zastĉpczych punktów poboru wody zawiadamia
powiatowego inspektora sanitarnego, Burmistrza
Czchowa oraz Odbiorcĉ co najmniej 20 dni przed
planowanym terminem odciĉcia dostaw wody
lub zamkniĉcia przyłącza kanalizacyjnego.
4. Działanie „Przedsiĉbiorstwa” w warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 nie stanowi nienaleşytego wykonania umowy, której realizacja zostanie podjĉta po spełnieniu obowiązków lub
wykonaniu świadczenia wzajemnego przez Odbiorcĉ
§ 39.
1. Jeşeli jakości ścieków dostarczanych do urządzeń
kanalizacyjnych nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub umową "Przedsiĉbiorstwo" moşe okresowo powstrzymać siĉ od zamkniĉcia przyłącza kanalizacyjnego, kanalizacyjnego
o ile
pozwolą
na
to
techniczne
i technologiczne moşliwości „Przedsiĉbiorstwa".
2. Odbiór ścieków w warunkach ust. 1 moşe nastąpić
za dodatkową opłatą określoną w taryfie i umowie.
Koszty kontroli jakości ścieków w tym okresie pokrywa Odbiorca.
Rozdział 9
Standardy obsługi Odbiorców usług. Sposób
załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji
w zakresie zakłóceń w dostawia wody
i odprowadzaniu ņcieków
§ 40.
1. „Przedsiĉbiorstwo” zobowiązane jest do udzielania
Odbiorcom informacji dotyczących wystĉpują-
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cych
zakłóceń
zaopatrzenia
w wodĉ
i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych.

2. Informacji udziela siĉ na pisemne skargi i zaşalenia
niezwłocznie nie dłuşej niş w ciągu 14 dni.
Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele
przeciwpożarowe
§ 41. Woda do celów przeciwpoşarowych dla
obiektów
jest
dostĉpna
przede
wszystkim
z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 42. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpoşarowe nastĉpuje na podstawie umowy zawieranej
pomiĉdzy
Gminą,
Przedsiĉbiorstwem
i jednostką Straşy Poşarnej.
§ 43. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpoşarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych raportów przez jednostkĉ Straşy Poşarnej w umowie w ustalonych okresach.
§ 44. Naleşności za wodĉ pobraną na cele przeciwpoşarowe reguluje Gmina.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 45. W sprawach nieobjĉtych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy wykonawcze ustawy.
Przewodniczący Rady: Włodzimierz Rabiasz
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Załącznik do Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów

Wzór Umowy o dostawĉ wody i odprowadzanie ņcieków
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Przewodniczący Rady: Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR XXXVII/338/2010
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci wykorzystania dotacji dla
przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591

z póŝn. zm) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku
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Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Czchowie
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej
w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Czchów przez podmioty inne niş jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
433, poz. 3156) wprowadza siĉ zmiany polegające na
tym, şe:
1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacji - naleşy przez to rozumieć udzieloną
z budşetu Gminy Czchów, na zasadach określonych w przepisach art. 80 ustawy i niniejszej
uchwały dotacjĉ podmiotową w rozumieniu art.
218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieşących szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 1, pkt 1 z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej,"
2. W § 2 w pkt 6 słowa „w art. 16 ust. 4 pkt 1-3 zastĉpuje
siĉ słowami "w art. 124 ust.3 pkt 1-3”,
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.
1. Warunkiem udzielenia dotacji dla osoby prawnej
lub fizycznej rozpoczynającej i prowadzącej na terenie Gminy Czchów publiczne przedszkole lub szkołĉ,
o których mowa w § 1, pkt 1 jest złoşenie wniosku
przez osobĉ prowadzącą przedszkole lub szkołĉ,
najpóŝniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wg wzoru określonego
w załączniku Nr 1 zawierającego:
1) dane o organie prowadzącym,
2) typ jednostki,
3) datĉ wydania i numer zezwolenia na załoşenie
szkoły lub placówki publicznej,
4) datĉ rozpoczĉcia działalności przez publiczne
przedszkole lub szkołĉ,
5) planowaną liczbĉ uczniów w roku budşetowym,
na który udzielana jest dotacja,
6) nazwĉ banku i numer rachunku bankowego publicznego przedszkola lub szkoły, na który bĉdą
przekazywane środki naleşnej dotacji.
2. Dotacja dla osoby prawnej lub fizycznej rozpoczynającej prowadzenie publicznego przedszkola lub szkoły udzielana jest od dnia prowadzenia szkoły lub
placówki po spełnieniu warunków określonych
w ust. 1 pkt 1-6.
3. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielenia
dotacji ustalana jest na podstawie informacji
o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku, a dla jednostek dotowanych
w roku poprzednim, na podstawie informacji za
grudzień roku poprzedniego składanej na zasadach
i w formie określonej w ust.4.
4. Kwota dotacji na kaşdy kolejny miesiąc ustalana jest
na podstawie informacji organu prowadzącego
szkołĉ/przedszkole o faktycznej ilości uczniów za
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miesiąc poprzedni oraz o przewidywanej ilości
uczniów na miesiąc kolejny przekazywanej do Burmistrza Czchowa do dnia 5 kaşdego miesiąca wg
wzoru określonego w załączniku Nr 2.

5. Nie przedłoşenie informacji, określonej w ust.4 stanowi podstawĉ do wstrzymania wypłaty kolejnych
rat dotacji a złoşenie zaległej informacji jest podstawą do przekazania zaległych rat naleşnej
i wypłaty raty na kolejny miesiąc roku budşetowego.
6. Dotacja przekazywana jest od dnia prowadzenia
szkoły/przedszkola przez osobĉ prawną lub fizyczną
w dwunastu czĉściach, co miesiąc, od miesiąca ,
w którym rozpoczĉto działalność, na wskazany rachunek bankowy szkoły/przedszkola, w terminie do
20 dnia kaşdego miesiąca roku budşetowego.
7. O wysokości kwoty dotacji naleşnej na ucznia Burmistrz Czchowa informuje pisemnie osobĉ prowadzącą szkołĉ/przedszkole do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji."
4. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.
1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla
szkoły/przedszkola podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawianie przez osobĉ prowadzącą przedszkole lub szkołĉ:
a) informacji o liczbie uczniów oraz aktualności prawa do otrzymywania dotacji, składanej do 5 dnia kaşdego miesiąca począwszy
od miesiąca nastĉpującego po miesiącu
otrzymania pierwszej raty dotacji według
wzoru określonego w załączniku Nr2,
2) przedstawienie przez osobĉ prowadzącą przedszkole/szkołĉ do dnia 15 stycznia nastĉpnego
roku budşetowego:
a) informacji o faktycznej ilości uczniów
w kaşdym miesiącu roku kalendarzowego
(weryfikacja kwoty naleşnej),
b) informacji rocznej o wydatkach bieşących
jednostki, w tym o wydatkach na które wykorzystano dotacjĉ roczną (właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji) według wzoru
określonego w załączniku Nr 3.
3) ostateczne ustalenie dotacji naleşnej na rzecz
szkoły lub przedszkola w roku budşetowym,
4) ocenĉ, czy poniesione wydatki są wydatkami
zgodnymi z przeznaczeniem dotacji,
5) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Czchów
naleşności z tytułu zwrotu dotacji, bądŝ ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Czchów z tytułu
uzupełnienia dotacji udzielonej o róşnicĉ miĉdzy
dotacją udzieloną, a dotacją naleşną na rok kalendarzowy.
2. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Burmistrz Czchowa do dnia 1 lutego roku nastĉpnego zawiadamia pisemnie osobĉ prowadzącą
szkołĉ/przedszkole wraz z określeniem ewentualnych
dopłat lub potrąceń.
3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Czchów
z tytułu wyrównania dotacji naleşnej szkole lub
przedszkolu za rok budşetowy przekazywana jest na
rachunek bankowy szkoły w terminie 14 dni od dnia

Dziennik Urzĉdowy
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przekazania
w ust. 2.

zawiadomienia,

o którym

– 41666 –
mowa

4. Zwrot dotacji nastĉpuje na rachunek wskazany
w piśmie z ust.2 w terminie nie póŝniej niş 14 dni od
dnia otrzymania pisma."
5. § 7 – skreśla siĉ.
6. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.
1. W przypadku, gdy szkoła lub przedszkole zakończyła działalność w roku budşetowym, organ
prowadzący zobowiązany jest w terminie do
dnia 15 miesiąca nastĉpującego po miesiącu zakończenia działalności do:
1) przekazania informacji o faktycznej ilości
uczniów, którzy uczĉszczali do szkoły/przedszkola w poszczególnych miesiącach
danego roku,
2) przekazania informacji o wydatkach bieşących poniesionych ze środków otrzymanej
dotacji na formularzu stanowiącym załącznik
nr 3.
2. O wynikach rozliczenia dotacji Burmistrz Czchowa
zawiadamia
organ
prowadzący
szkołĉ/przedszkole do dnia 15 miesiąca nastĉpującego po miesiącu złoşenia informacji, o której
mowa w ust. 1.
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3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Czchów
z tytułu wyrównania dotacji naleşnej przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły/przedszkola w terminie 14 dni od dnia przekazania
zawiadomienia,
o którym
mowa
w ust. 2.
4. Zwrot dotacji nastĉpuje na rachunek wskazany
w piśmie z ust.2 w terminie nie póŝniej niş
14 dni od dnia otrzymania pisma."

7. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy
Czchów moşliwości dochodzenia zwrotu dotacji
i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej,
na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach
odrĉbnych."
8. Zmienia siĉ treść załączników Nr 1 i 2 – w brzmieniu
jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
9. Dodaje siĉ załącznik Nr 3 – w brzmieniu jak załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Czchowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/338/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 29 paŝdziernika 2010 r.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/338/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 29 paŝdziernika 2010 r.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/338/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 29 paŝdziernika 2010 r.
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Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR XXXVII/339/2010
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Gminĉ Czchów w celu
przekształcenia ich w jednostki budżetowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 79 ust.1
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) w związku
z art. 87 ust.1 pkt 2, art. 88 ust.1 pkt 2, ust.2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające
ustawĉ o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241), § 68 i § 69 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budşetowych, zakładów budşeto-

wych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postĉpowania przy przekształceniu w inną formĉ organizacyjnoprawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 roku likwiduje siĉ
w celu przekształcenia w jednostki budşetowe nastĉpujące zakłady budşetowe:
Publiczne Przedszkole w Czchowie,
Publiczne Przedszkole w Tymowej.
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§ 2.
1. Czynności likwidacyjne zakładów budşetowych prowadzą dyrektorzy poszczególnych przedszkoli publicznych w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
2. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów
zgodnie
z przepisami
o rachunkowości, w tym ustalenie naleşności
i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych
i majątku
trwałego
znajdującego
siĉ
w uşytkowaniu likwidowanych zakładów budşetowych,
2) zamkniĉcie ksiąg rachunkowych,
3) sporządzenie bilansu zamkniĉcia kaşdego przedszkola.
§ 3.
1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku Publiczne Przedszkole
w Czchowie i Publiczne Przedszkole w Tymowej stają
siĉ jednostkami budşetowymi.
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jednostki budşetowej, zachowując dotychczasowe
warunki pracy i płacy.
3. Zadania realizowane przez przekształcane zakłady
budşetowe oraz mienie znajdujące siĉ w uşytkowaniu
kaşdego z likwidowanych zakładów budşetowych
według stanu na dzień likwidacji przejmuje odpowiednia jednostka budşetowa.
4. Naleşności i zobowiązania likwidowanych zakładów
budşetowych według stanu na dzień likwidacji
przejmuje odpowiednia jednostka budşetowa.
§ 4. Zobowiązuje siĉ Rady Pedagogiczne poszczególnych przedszkoli do wprowadzenia odpowiednich
zmian w statutach, w szczególności w zakresie zapisów
dotyczących formy organizacyjno-prawnej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Czchowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Pracownicy kaşdego z przekształconych zakładów
budşetowych stają siĉ pracownikami odpowiedniej

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR LXXX/465/2010
RADY GMINY GDÓW
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŝn.zm.) oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz.U.z 2010 r Nr 95, poz.613, Nr 96 poz. 620) uchwala siĉ
co nastĉpuje:
§ 1. Uchyla siĉ Uchwałĉ Nr LXI/361/2009 Rady
Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzĉdu Gminy Gdów i na tablicach
ogłoszeń w sołectwach z terenu Gminy Gdów oraz
porzez ogłoszenie w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niş z dniem
1 stycznia 2011 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Gdów.

Przewodniczący Rady: Tadeusz Ciĉżarek
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UCHWAŁA NR XXXVI/396/2010
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Oņrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej,
zmienionej Uchwałą Nr XXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Oņrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i art. 40 ust. 2 pkt 2 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. 5 ust.

9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝniejszymi zmianami), oraz art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
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(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami)

- Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte
w Leńczach,

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co
nastĉpuje:

- Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim,
- Zespół Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXV/266/2009
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18
czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka
Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii
Zebrzydowskiej wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
§ 3 otrzymuje ponişsze brzmienie:
„Ośrodek obejmuje swoją działalnością:
1) Zespoły szkolno-przedszkolne:
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym
Dolany,

3) Szkoły Podstawowe:
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Zarzycach Wielkich,
4) Domy Nauczyciela:
- Dom Nauczyciela w Barwałdzie Górnym,
- Dom Nauczyciela w Podolanach,
- Dom Nauczyciela w Zarzycach Wielkich”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

2) Zespoły szkół:

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 3 września 2010 roku.

- Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego
w Kalwarii Zebrzydowskiej,
- Zespół Szkół Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach,
- Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach,
- Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach,

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej: Marcin Krawczyński

- Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Wojtyły
w Barwałdzie Górnym,
5199

5200
5200

UCHWAŁA NR XXXVI/414/2010
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 30 września 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr XXXV/389/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z póŝn. zmianami/, w związku z art.39
ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach
Opieki Zdrowotnej / Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 z póŝn.
zmianami/
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/ 325/2009
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17
listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia jednolitego
tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1. § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„ W skład Zakładu wchodzą nastĉpujące komórki organizacyjne:
a/ Miejska Przychodnia Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej:
- poradnia ogólna
- poradnia dzieciĉca
- gabinet medycyny szkolnej
- poradnia połoşnej środowiskowej
- poradnia pielĉgniarki środowiskowej
- poradnia stomatologiczna

- poradnia ginekologiczna
- laboratorium analityczne
- poradnia okulistyczna
- gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej
- poradnia dermatologiczna
- poradnia otolaryngologiczna
- poradnia opieki całodobowej
b/ Wiejski ośrodek Zdrowia w Leńczach:
- poradnia ogólna
- poradnia pielĉgniarki środowiskowej
- poradnia stomatologiczna
c/ Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przytkowicach:
- poradnia ogólna
- poradnia pielĉgniarki środowiskowej
- poradnia stomatologiczna
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/389/2010 Rady
Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Kalwaria Zebrzydowska.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej: Marcin Krawczyński
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UCHWAŁA NR NR XXVII/399/2010
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie nadania imienia oraz posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Brzozówce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm. /
oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty / tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572
z p. zm./ w związku z 1 ust.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w spr. ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół / Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz.
624 z p. zm./ na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej
w Brzozówce , Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Brzozówce – Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. Szkole Podstawowej w Brzozówce nadaje siĉ
imiĉ Orląt Lwowskich oraz przyznaje siĉ prawo do posiadania sztandaru.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca siĉ Wójtowi Gminy
Lisia Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Edward Stach

5201
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UCHWAŁA NR LVIII-479/10
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 29 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoņci Kacwin
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.), Rada Gminy Łapsze Nişne uchwala, co nastĉpuje:

2. droga gminna stanowiąca działkĉ ewid. nr 2677 i 2678
od skrzyşowania z ul. Szkolną, w kierunku północnym, równoległa do ul. Jana Pawła II i ul. Glinik
otrzymuje nazwĉ ulicy – ul. Jutrzenki.

§ 1. Nadaje siĉ nastĉpujące nazwy ulicom, bĉdącym drogami publicznymi, połoşonym na terenie miejscowości KACWIN:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.

1. droga gminna stanowiąca działkĉ ewid. nr 2722 od
skrzyşowania z ul. Szkolną do skrzyşowania z ul.
Śnieşną, równoległa do ul. Majowej, otrzymuje nazwĉ
ulicy - ul. Gajowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Maciej Płachta
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UCHWAŁA NR XXXVII/334/2010
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 44
ust.3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220
z póŝn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
Rada Gminy Mogilany uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Pomnik przyrody – dąb szypułkowy (Quercus
robur)
o obwodzie
pnia
710
cm,
połoşony
w miejscowości Lusina na działce o nr ewidencyjnym
81/13 stanowiącej własność osoby fizycznej, został

uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem Wojewody Krakowskiego Nr 3 z dnia 30 stycznia 1997 r.
w sprawie pomników przyrody na terenie województwa
krakowskiego (ogłoszony w dniu 6 lutego 1997 r.
w Dz. U. Województwa Krakowskiego Nr 5, poz. 13).
§ 2.
1. Pozbawia siĉ statusu pomnika przyrody – dĉbu szypułkowego (Quercus robur) o obwodzie pnia 710 cm,
połoşonego w miejscowości Lusina na działce o nr
ewidencyjnym 81/13 stanowiącej własność osoby fizycznej.
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2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody, o którym
mowa w § 1, nastĉpuje z uwagi na konieczność jego
wycinki, albowiem przedmiotowy dąb jest całkowicie
uschniĉty, moşe siĉ przewrócić, stanowiąc zagroşenie
dla ludzi i mienia.

Poz. 5203,5204
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem publikacji.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Sikora
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UCHWAŁA NR XXXVIII/340/2010
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany
z dnia 21 stycznia 2010 roku.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) oraz art. 166 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) w związku z art.
121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawĉ o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Mogilany uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zmniejsza siĉ dochody budşetu na rok 2010 o kwotĉ
262.410,00 zł w tym:
dochody
bieşące
zwiĉksza
siĉ
o kwotĉ
26.300,00 zł
dochody majątkowe zmniejsza siĉ o kwotĉ
288.710,00 zł - jak w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza siĉ wydatki budşetu na rok 2010 o kwotĉ
262.410,00 zł – jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zmniejszenie planu wydatków bieşących o kwotĉ
108.248,00 zł – z czego
a) zmniejszenie wydatków bieşących jednostek
budşetowych o kwotĉ 136.248,00 zł - w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budşetowych o kwotĉ 136.248,00 zł
b)zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotĉ 22.000,00 zł
c)zwiĉkszenie planu wydatków na obsługĉ długu
publicznego o kwotĉ 50.000,00 zł – jak
w załączniku Nr 2.1 (zmiany w planie wydatków
bieşących)
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych
o kwotĉ 154.162,00 zł - w tym wydatków na inwestycje o kwotĉ 154.162,00 zł – jak w załączniku Nr
2.2.
§ 2. W Uchwale Budşetowej Gminy Mogilany na
rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 z dnia 21 stycznia
2010
roku
–
zmienionej
Uchwałą
Nr
XXXIV/287/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25
marca 2010 roku, Uchwałą Nr XXXVI/314/2010 Ra-

dy Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010 roku
i Uchwałą Nr XXXVII/327/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 września 2010 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Mogilany Nr 19/10 z dnia 15 lutego 2010 roku, Nr 45/10 z dnia 30 marca 2010 r.,
52/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r., 63/10 z dnia
17 maja 2010 r., 66/10 z dnia 25 maja 2010 r. i 67/10
z dnia 31 maja 2010 r., 77/10 z dnia 17 czerwca
2010 r., 85/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., 89/10
z dnia 14 lipca 2010 r., 91/10 z dnia 26 lipca 2010 r.,
93/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., 104/10 z dnia 30
sierpnia 2010 r., 114/10 z dnia 10 września 2010 r.
i 124/10 z dnia 30 września 2010 r., 138/10 z dnia
14 paŝdziernika 2010 r. i 141/10 z dnia 26 paŝdziernika 2010 r. - wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (Dochody) wprowadza siĉ zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 (Wydatki) wprowadza siĉ zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieşących) wprowadza siĉ zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych)
wprowadza siĉ zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
do niniejszej uchwały.
5) w załączniku Nr 4 (Limity na wieloletnie programy
inwestycyjne) wprowadza siĉ zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6) załącznik Nr 5 (Prognoza kwoty długu publicznego
Gminy Mogilany) otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym
w roku 2010 przyjmuje siĉ aktualną Prognozĉ Kwoty
Długu Gminy Mogilany na lata 2009-2020 zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Mogilany.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.Przewodniczący Rady
mgr Marek Sikora
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/340/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 9 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Dział
Rozdz.
600
60016

700
70005

750
75023

756

75616

75618

801
80101

852
85212

85219

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne w tym:
a) dochody majątkowe
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miĉdzy jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
a) dochody majątkowe
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin w tym:
a) dochody bieşące
- pozostałe odsetki - § 0920
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:
a) dochody bieşące
- podatek od środków transportowych - § 0340
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw w tym:
a) dochody bieşące
- wpływy z róşnych opłat - § 0690
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe w tym:
a) dochody bieşące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniĉşnej - § 0960
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
a) dochody bieşące
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami - § 2360
Ośrodki pomocy społecznej w tym:
a) dochody bieşące
- wpływy z róşnych dochodów - § 0970
OGÓŁEM

Zmniejszenia
w zł
16.726,00
16.726,00
16.726,00
16.726,00

Zwiĉkszenia
w zł

271.984,00
271.984,00
271.984,00
271.984,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
34.400,00

25.000,00
25.000,00
25.000,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
8.400,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

308.210,00

5.400,00
5.400,00
5.400,00
45.800,00

Plan dochodów budşetu gminy po w/w zmianach wynosi 32.217.059,01 zł, w tym:
1) dochody bieşące 30.909.743,01 zł
2) dochody majątkowe 1.307.316,00 zł
Uzasadnienie:
1. W dziale 600:
-

kwota 16.726 zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr
K600624 w Gaju ul. Akacjowa” w związku z nişszymi kosztami realizacji tego zadania po rozstrzygniĉtym
przetargu.
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2. W dziale 801:
-

zwiĉksza siĉ planowane dochody o kwotĉ 3.000 zł z tytułu otrzymanej przez SP w Lusinie darowizny od osoby prawnej na zakup komputerów do pracowni informatycznej.

3. W dziale 852 na kwotĉ zwiĉkszenia 8.400 zł składają siĉ:
-

dochody naleşne gminie z tytułu ściągniĉtych przez komorników naleşności alimentacyjnych 3.000 zł
refundacja przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wydatków poniesionych na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 5.400 zł

4. Pozostałe zmiany w dochodach wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Sikora
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/340/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 9 listopada 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Dział
Rozdz.
600
60016

60017
757
75702

801
80101
852
85202
85216
85295
900
90001
90015
926
92678

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe
Drogi wewnĉtrzne w tym:
a) wydatki bieşące
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek
samorządu terytorialnego w tym:
a) wydatki bieşące
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe w tym:
a) wydatki bieşące
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej w tym:
a) wydatki bieşące
Zasiłki stałe w tym:
a) wydatki bieşące
Pozostała działalność w tym:
a) wydatki bieşące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
b) wydatki majątkowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
b) wydatki majątkowe
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych w tym:
a) wydatki bieşące
OGÓŁEM

Zmniejszenia
w zł
200.258,00
171.010,00
50.000,00
121.010,00
29.248,00
29.248,00

Zwiĉkszenia
w zł

50.000,00
50.000,00
50.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
76.000,00
20.000,00
20.000,00
22.000,00
22.000,00
34.000,00
34.000,00
33.152,00
5.152,00
5.152,00
28.000,00
28.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
315.410,00

53.000,00

Plan wydatków budşetu Gminy po w/w zmianach wynosi 32.791.999,01 zł.
Uzasadnienie
1. W dziale 757 zwiĉksza siĉ planowane wydatki związane z obsługą długu o kwotĉ 50.000 zł.
2. W dziale 801 zwiĉksza siĉ planowane wydatki bieşące SP w Lusinie o kwotĉ 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup
komputerów do pracowni informatycznej (z otrzymanej na ten cel darowizny).3. Zaoszczĉdzone w pozostałych
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działach środki finansowe w łącznej kwocie 298.684 zł przeznacza siĉ na zmniejszenie planowanych dochodów ze
sprzedaşy mienia komunalnego o kwotĉ 271.984 zł i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotĉ 19.500 zł.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Sikora
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXXVIII/340/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 9 listopada 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Dział
Rozdz.
600
60016

60017

757
75702

801
80101

852
85202

85216
85295

926
92678

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Drogi wewnĉtrzne w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:
(6) wydatki na obsługĉ długu
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zasiłki stałe w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
OGÓŁEM

Zmniejszenia
w zł
79.248,00
50.000,00
50.000,00

Zwiĉkszenia
w zł

50.000,00
29.248,00
29.248,00
29.248,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
76.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
22.000,00
22.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
161.248,00

53.000,00

Plan wydatków bieşących po w/w zmianach wynosi 28.678.748,01 zł.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Sikora
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Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XXXVIII/340/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 9 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK

Dział
Rozdz.
600
60016

900
90001

90015

Nazwa zadania

Zmniejszenia
w zł
121.010,00
121.010,00
121.010,00
35.000,00
7.186,00
78.824,00
33.152,00
5.152,00
5.152,00
5.152,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne w tym:
inwestycje
- utwardzenie parkingu w Mogilanach
- wykup gruntów pod drogi
- remont drogi gminnej nr K600624 w Gaju ul. Akacjowa
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
inwestycje
- dostawa pompy do przepompowni wody w Bukowie (odliczony podatek VAT)
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
inwestycje
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
OGÓŁEM WYDATKI

Zwiĉkszenia
w zł

28.000,00
28.000,00
28.000,00
154.162,00

Plan wydatków majątkowych po w/w zmianach wynosi 4.113.251,00 zł.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Sikora
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/340/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 9 listopada 2010 r.
ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (W TYS. ZŁ)
L. p.

6.

Program –
jego cel
i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program

Okres
realizacji
programu

Modernizacja
i rozbudowa
oświetlenia
ulicznego

Urząd Gminy
Mogilany

20072013

Łączne
nakłady
finansowe

981

Wysokoņć
wydatków
w roku
budżetowym
22

Wysokoņć
wydatków
w roku
2011
100

Wysokoņć
wydatków
w roku
2012
100

Przewodniczący Rady
mgr Marek Sikora
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/340/2010
Rady Gminy Mogilany
z dnia 9 listopada 2010 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2009 – 2020 ( w zł )
Lp.
1
I.
1.1.

Wyszczególnienie
2
Dochody budżetu ogółem:
Dochody bieşące w tym:
a) podatki i opłaty lokalne

2009
3
29.537.829

2010
4
32.217.059

2011
5
33.863.000

2012
6
37.294.431

2013
7
37.902.284

2014
8
38.250.000

2015
9
39.000.000

28.784.311
4.073.523

30.909.743
4.679.646

32.163.000
4.800.000

33.590.000
5.000.000

35.500.000
5.300.000

37.550.000
5.350.000

38.900.000
5.400.000
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1.2.

II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

III.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4
3.5.

IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5

4.6.

V.

b) udziały w podatkach
państwowych
c) subwencje
d) dotacje z budşetu
państwa do zadań zleconych i własnych
e) pozostałe
f) środki z budşetu Unii
Europejskiej
Dochody majątkowe
w tym:
a) ze sprzedaşy majątku
b) dotacje z budşetu Unii
Europejskiej
Przychody budżetu
Poşyczki krajowe
Kredyty krajowe
Obligacje
Wolne środki
Nadwyşka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I + II
Wydatki budżetu ogółem:
Wydatki bieşące
w tym:
Koszty obsługi długu
(odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym:
Wydatki inwestycyjne
Rezerwy
Potencjalne spłaty udzielonych porĉczeń
i gwarancji
Rozchody budżetu
Spłata poşyczek
Spłata kredytów
Wykup obligacji
Udzielone poşyczki
Ogółem( 3.2 + IV )
w tym:
Spłata rozchodów
z tytułu zadłuşenia zaciągniĉtego w związku ze
środkami określonymi
w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności
Unii Europ.
Obciążenia budżetu
SUMA: 3.4. + ( 3.2.+IV ) –
4.5.
Łączne zadłużenie na
koniec roku budżetowego
- z tytułu pożyczek
- z tytułu kredytów
- tytułu wykupu obligacji
- z tytułu udzielonego
porĉczenia
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9.571.284

9.975.851

10.600.000

11.100.000

11.800.000

12.600.000

13.100.000

7.831.175
3.841.476

8.286.082
4.508.911

9.263.000
4.100.000

9.850.000
4.100.000

10.600.000
4.200.000

11.200.000
4.400.000

11.800.000
4.400.000

3.365.082
101.771

3.293.727
165.526

3.400.000
0

3.540.000
0

3.600.000
0

4.000.000
0

4.200.000
0

753.518

1.307.316

1.700.000

3.704.431

2.402.284

700.000

100.000

307.143
0

1.228.016
0

1.200.000
500.000

1.200.000
2.504.431

1.200.000
1.202.284

700.000
0

100.000
0

4.996.051
0
0
3.150.000
1.846.051
0
34.533.880

4.266.771
0
0
4.200.000
66.771
0
36.483.830

7.121.000
2.121.000
0
5.000.000
0
0
40.984.000

6.085.715
1.085.715
0
5.000.000
0
0
43.380.146

3.000.000
0
0
3.000.000
0
0
40.902.284

0
0
0
0
0
0
38.250.000

0
0
0
0
0
0
39.000.000

31.275.278

32.791.999

37.542.169

38.073.193

37.430.445

35.500.000

35.250.000

25.516.656

28.678.748

26.121.169

27.687.478

28.230.445

28.900.000

29.500.000

863.002

939.911

1.010.621

1.149.734

1.300.888

1.310.171

1.148.000

5.758.622

4.113.251

11.221.000

10.186.000

9.000.000

6.400.000

5.550.000

5.758.622
0
0

4.113.251
12.500
0

11.221.000
200.000
0

10.186.000
200.000
0

9.000.000
200.000
0

6.400.000
200.000
0

5.550.000
200.000
0

3.191.831
774.608
1.557.223
860.000
0
4.054.833

3.691.831
774.608
2.057.223
860.000
0
4.631.742

3.441.831
774.608
1.807.223
860.000
0
4.452.452

5.306.953
2.779.039
1.667.914
860.000
0
6.456.687

3.471.839
1.561.839
0
1.910.000
0
4.772.727

2.750.000
0
0
2.750.000
0
4.060.171

3.750.000
0
0
3.750.000
0
4.898.000

0

0

0

2.004.431

1.202.284

0

0

4.054.833

4.631.742

4.452.452

4.452.256

3.570.443

4.060.171

4.898.000

17.405.739

17.913.908

21.593.077

22.371.839

21.900.000

19.150.000

15.400.000

2.683.379
5.532.360
9.190.000
0

1.908.771
3.475.137
12.530.000
0

3.255.163
1.667.914
16.670.000
0

1.561.839
0
20.810.000
0

0
0
21.900.000
0

0
0
19.150.000
0

0
0
15.400.000
0
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5.1.

- w tym:
Dług publiczny powstały
w związku ze środkami
określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej

5.2.

Saldo zadłużenia (V –
5.1.)

VI.
6.1.

Wskaźniki zadłużenia
Wskaŝnik procentowy
zadłuşenia z art.169
ustawy o finansach publicznych
( 4.6. : I/%)
Wskaŝnik procentowy
zadłuşenia z art. 170
ustawy o finansach publicznych
(5.2. : I/%)
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0

0

2.121.000

1.202.284

0

0

0

17.405.739

17.913.908

19.472.077

21.169.555

21.900.000

19.150.000

15.400.000

13,73

14,38

13,15

11,94

9,42

-

-

58,93

55,61

57,50

56,76

57,78

-

-

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2009 – 2020 ( w zł ) / ciąg dalszy/
Lp.
1
I.
1.1.

1.2.

II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.
2.4.

III.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4
3.4.
IV.

Wyszczególnienie
2
Dochody budżetu ogółem:
Dochody bieşące w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) subwencje
d) dotacje z budşetu państwa do
zadań zleconych i własnych
e) pozostałe
f) środki z budşetu Unii Europejskiej
Dochody majątkowe w tym:
a) ze sprzedaşy majątku
b) dotacje z budşetu Unii Europejskiej
Przychody budżetu
Poşyczki krajowe
Kredyty krajowe
Obligacje
Wolne środki
Nadwyşka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I + II

2016
3
39.100.000
39.000.000
5.400.000
13.100.000

2017
4
39.300.000
39.300.000
5.400.000
13.200.000

2018
5
39.400.000
39.400.000
5.400.000
13.200.000

2019
6
39.500.000
39.500.000
5.400.000
13.200.000

2020
7
39.600.000
39.600.000
5.400.000
13.250.000

11.900.000
4.400.000

12.000.000
4.400.000

12.100.000
4.400.000

12.200.000
4.400.000

12.250.000
4.400.000

4.200.000
0
100.000
100.000
0

4.300.000
0
0
0
0

4.300.000
0
0
0
0

4.300.000
0
0
0
0

4.300.000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
39.100.000

0
0
0
0
0
0
39.300.000

0
0
0
0
0
0
39.400.000

0
0
0
0
0
0
39.500.000

0
0
0
0
0
0
39.600.000

Wydatki budżetu ogółem:
Wydatki bieşące
w tym:
Koszty obsługi długu (odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym:
Wydatki inwestycyjne
Rezerwy
Potencjalne spłaty udzielonych
porĉczeń i gwarancji
Rozchody budżetu

36.380.000
30.180.000

35.960.000
30.260.000

36.060.000
30.360.000

36.000.000
30.800.000

37.100.000
31.300.000

947.921
6.000.000

734.990
5.500.000

529.760
5.500.000

376.353
5.000.0000

159.200
5.600.000

6.000.000
200.000
0

5.500.000
200.000
0

5.500.000
200.000
0

5.000.0000
200.000
0

5.600.000
200.000
0

2.720.000

3.340.000

3.340.000

3.500.000

2.500.000
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5

4.6.
V.

5.1.

5.2.
VI.
6.1.

6.2.

– 41681 –

Spłata poşyczek
Spłata kredytów
Wykup obligacji
Udzielone poşyczki
Ogółem( 3.2 + IV )
w tym:
Spłata rozchodów z tytułu zadłuşenia zaciągniĉtego w związku ze
środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europ.
Obciążenia budżetu
SUMA: 3.4. + ( 3.2.+IV ) – 4.5.
Łączne zadłużenie na koniec roku
budżetowego
- z tytułu pożyczek
- z tytułu kredytów
- z tytułu wykupu obligacji
- z tytułu udzielonego porĉczenia
- w tym:
Dług publiczny powstały w związku
ze środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
Saldo zadłużenia (V – 5.1.)

Poz. 5204

0
0
2.720.000
0
3.667.921

0
0
3.340.000
0
4.074.990

0
0
3.340.000
0
3.869.760

0
0
3.500.000
0
3.876.353

0
0
2.500.000
0
2.659.200

0

0

0

0

0

3.667.921

4.074.990

3.869.760

3.876.353

2.659.200

12.680.000

9.340.000

6.000.000

2.500.000

0

0
0
12.680.000
0
0

0
0
9.340.000
0
0

0
0
6.000.000
0
0

0
0
2.500.000
0
0

0
0
0
0
0

12.680.000

9.340.000

6.000.000

2.500.000

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wskaźniki zadłużenia
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia
z art.169 ustawy o finansach publicznych
( 4.6. : I/%)
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia
z art. 170 ustawy o finansach publicznych
(5.2. : I/%)

Szczegółowa informacja o długu w rozbiciu na poszczególne tytuły dłuşne:
Nazwa zadania

1
Pożyczki
1. Rozbudowa
oczyszczalni
ścieków
we Włosani
2. Rozbudowa
oczyszczalni
ścieków w Lusinie
3. Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości
Lusina
OGÓŁEM POŻYCZKI
DO SPŁATY
Kredyty i obligacje

Kwota pozostała do
spłaty na
31.12.2009 r.
2

2010
Raty
Odsetki
3

2011
Raty
Odsetki
4

Spłata rat i odsetek w latach
2012
2013
2014
Raty
Raty
Raty
Odsetki
Odsetki
Odsetki
5
6
7

2015
Raty
Odsetki
8

1.245.144

415.048
43.188

415.048
26.586

415.048
9.984

0
0

0
0

0
0

1.438.235

359.560
51.796

359.560
37.414

359.560
23.031

359.555
8.649

0
0

0
0

0

0
0

0
26.150

2.004.431
26.150

1.202.284
40.845

0
0

0
0

2.683.379

774.608
94.984

774.608
90.150

2.779.039
59.165

1.561.839
49.494

0
0

0
0
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1. Rozbudowa SP
w Libertowie
o dodatkowe sale
lekcyjne i salĉ
gimnastyczną
2. Sfinansowanie
deficytu – zad.
inwestycyjne(z roku
2007)
3. Sfinansowanie
deficytu – wykup
obligacji (z roku
2008)
4. Sfinansowanie
deficytu – wykup
obligacji (z roku
2009)
5. Sfinansowanie
deficytu – wykup
obligacji (z roku
2010)
6. Sfinansowanie
deficytu – wykup
obligacji (z roku
2011)
7. Sfinansowanie
deficytu – wykup
obligacji ( z roku
2012)
8. Sfinansowanie
deficytu – zad.
inwestycyjne (z
roku 2013)
OGÓŁEM KREDYTY
I OBLIGACJE DO
SPŁATY
PORĈCZENIA
RAZEM POŻYCZKI,
KREDYTY, OBLIGACJE
I POTENCJALNE
SPŁATY UDZIELONEGO PORĈCZENIA
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC
ROKU
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1.532.360

557.223
54.795

557.223
38.243

417.914
10.438

0
0

0
0

0
0

4.000.000

1.500.000
130.463

1.250.000
93.562

1.250.000
20.762

0
0

0
0

0
0

6.040.000

860.000
311.772
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1.310.171
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17.913.908
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22.371.839

21.900.000
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15.400.000

17.405.739

17.405.739

Nazwa zadania

1
3. Sfinansowanie deficytu –
wykup
obligacji (z roku 2008)
4. Sfinansowanie deficytu –
wykup
obligacji (z roku 2009)
5. Sfinansowanie deficytu –
wykup
obligacji (z roku 2010)

Kwota pozostała
do spłaty na
31.12.2015 r.
2
880.000

2016
Raty
Odsetki
3
880.000
29.749

Spłata rat i odsetek w latach
2017
2018
2019
Raty
Raty
Raty
Odsetki
Odsetki
Odsetki
4
5
0
0
0
0
0
0

2020
Raty
Odsetki
0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.150.000

1.050.000
151.283

1.050.000
90.803

1.050.000
30.323

0
0

0
0
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6. Sfinansowanie deficytu –
wykup
obligacji (z roku 2011)
7. Sfinansowanie deficytu –
wykup
obligacji (z roku 2012)
8. Sfinansowanie deficytu –
zad.
inwestycyjne (z roku 2013)

3.370.000

790.000
226.889

790.000
162.088

790.000
97.289

1.000.000
32.213

0
0

5.000.000

0
288.000

1.000.000
252.099

1.000.000
202.148

1.500.000
162.140

1.500.000
79.200

3.000.000

0
252.000

500.000
230.000

500.000
200.000

1.000.000
162.000

1.000.000
80.000

OGÓŁEM KREDYTY
I OBLIGACJE DO SPŁATY

15.400.000

2.720.000
947.921

3.340.000
734.990

3.340.000
529.760

3.500.000
376.353

2.500.000
159.200

0
0
2.720.000
947.921

0
0
3.340.000
734.990

0
0
3.340.000
529.760

0
0
3.500.000
376.353

0
0
2.500.000
159.200

12.680.000

9.340.000

6.000.000

2.500.000

0

PORĈCZENIA

0

RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE
I POTENCJALNE SPŁATY
UDZIELONEGO
PORĈCZENIA

15.400.000

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE
NA KONIEC ROKU

15.400.000

* W roku 2011 przewidywane jest umorzenie poşyczki w kwocie 830.096 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie
na realizacjĉ zadania pn. ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani” i wówczas wskaŝnik zadłuşenia Gminy
na koniec 2011 roku bĉdzie wynosił 56,28 %
* W roku 2012 przewidywane jest umorzenie poşyczki w kwocie 719.115 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie
na realizacjĉ zadania pn. ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie” i wówczas wskaŝnik zadłuşenia Gminy na
koniec 2012 roku bĉdzie wynosił 58,47 %.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Sikora
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UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2010
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: szczególnego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalnoņci pożytku
publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalnoņć pożytku
publicznego.
Na podstawie art. 18 ust,2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póŝn. zm.)
oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póŝn. zm.).
Rada Gminy Mogilany uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Przyjmuje siĉ procedurĉ konsultacji w zakresie:
1) Projekt aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96
poz. 873 z póŝn. zm.).
2) Rocznego lub wieloletniego programu współpracy
Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w pkt. 1.

3) Innych przypadków przewidzianych ustawą.
§ 2. Udział w konsultacjach mają organizacje pozarządowe i inne organizacje, prowadzące na terenie
Gminy Mogilany działalność poşytku publicznego
w zakresie , o którym mowa w § 1 i na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 pkt.1.
§ 3. Zarządzając konsultacje Wójt Gminy Mogilany
określa:
1) Przedmiot konsultacji,
2) Termin rozpoczĉcia i zakończenia konsultacji,
3) Formĉ konsultacji,
4) Komórkĉ organizacyjną Urzĉdu Gminy Mogilany odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 4. Konsultacje mogą polegać na wyraşeniu opinii
lub złoşeniu uwag w sprawie bĉdącej przedmiotem
konsultacji.
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§ 5. Konsultacje mogą mieć formĉ:
a) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Mogilany działalność poşytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w §
1 pkt. 1,
b) umieszczenia projektu w BIP celem uzyskania opinii
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych
organizacji, prowadzących na terenie Gminy Mogilany działalność poşytku publicznego.
§ 6.
1)

Informacjĉ
o konsultacjach
Wójt
publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń wskazując cel, formĉ oraz termin rozpoczĉcia
i zakończenia konsultacji.

2) Informacja o konsultacjach moşe być takşe publikowana w prasie lokalnej lub w formie obwieszczeń.
§ 7.
1) Ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa
w § 5 lit.a, są odnotowywane w protokole spotkania
2) W
przypadku
przeprowadzenia
konsultacji
w pozostałych formach wynikiem konsultacji są wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału
w konsultacjach złoşone na piśmie, bądŝ za pośrednic-
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twem poczty elektronicznej, w terminie, o którym
mowa w § 3 pkt. 2.
3) Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie.
4) Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty
i sprawozdania są przedstawiane Wójtowi.
5) Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy
w uzasadnieniu do projektów aktów o których mowa
w § 1.
§ 8.
1) Wyniki konsultacji nie są wiąşące dla władz gminy.
2) Konsultacje społeczne uznaje siĉ za waşne bez wzglĉdu na liczbĉ osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach
jeşeli
zostały
przeprowadzone
w sposób przedstawiony w uchwale.
§ 9. Powyşsza procedura konsultacji podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń Gminy Mogilany.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: mgr Marek Sikora
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UCHWAŁA NR XXVIII/251/10
RADY GMINY OLESNO
z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Olesno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) Rada Gminy Olesno uchwala co nastĉpuje:
§ 1. W Statucie Gminy Olesno przyjĉtego uchwałą
Nr V/55/03 Rady Gminy w Oleśnie z dnia 29 kwietnia
2003 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 173,
poz. 2216) wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w § 12 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest
głównym ksiĉgowym budşetu na wniosek Wójta";
2) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Do czasu
uchwalenia przez Radĉ Gminy budşetu, jednak nie
póŝniej niş do dnia 31 stycznia roku budşetowego,
podstawĉ gospodarki budşetowej stanowi projekt budşetu przedłoşony Radzie Gminy.
§ 2. W Regulaminie Rady Gminy stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Olesno wprowadza sie
nastĉpujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "Rady Gminy w Oleśnie" zastĉpuje siĉ
wyrazami "Rady Gminy Olesno";
2) w § 2 w ust. 1 wyrazy "Rady Gminy w Oleśnie" zastĉpuje siĉ wyrazami "Rady Gminy Olesno";
3) w § 12 wyrazy "Rady Gminy w Oleśnie" zastĉpuje siĉ
wyrazami "Rady Gminy Olesno";
4) w § 14 w pkt 10 wyrazy "Rady Gminy w Oleśnie" zastĉpuje siĉ wyrazami "Rady Gminy Olesno";

§ 3. W wykazie gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącym załącznik Nr 4 do Statutu Gminy
Olesno wprowadza sie nastĉpujace zmiany:
1) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie z siedzibą
w Oleśnie";
2) dodaje siĉ pkt 15 w brzmieniu: "15. Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Oleśnie z siedzibą w Oleśnie".
§ 4. Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Olesno otrzymuje brzmienie: "Sołectwa Gminy Olesno
1) Adamierz
2) Breń
3) Ćwików
4) Dąbrówka Gorzycka
5) Dąbrówki Breńskie
6) Niwki
7) Olesno
8) Oleśnica
9) Pilcza Şelichowska
10) Podborze
11) Swarzów
12) Wielopole
13) Zalipie
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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UCHWAŁA NR XLIV/281/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 28 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami); art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236,
poz. 2008 z póŝniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt
4 Uchwały Nr XLIV/364/06 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sucha
Beskidzka, Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1.
1. Ustala opłatĉ za odbiór i utylizacjĉ nieczystości stałych niesegregowanych przez Zakład Komunalny
w Suchej Beskidzkiej w nastĉpujących wysokościach:
1) w workach o pojemności 110 litrów w kolorze
czarnym z nadrukiem "Zakład Komunalny
w Suchej Beskidzkiej":
netto 11,11 zł/szt.
brutto 12,00 zł/szt.
2) w workach o pojemności 60 litrów w kolorze czarnym z nadrukiem "Zakład Komunalny w Suchej
Beskidzkiej":
netto 5,56 zł/szt.
brutto 6,00 zł/szt.
3) w pojemnikach o pojemności 110 litrów - na popiół, şuşel:
netto 0,33 zł/kg,
brutto 0,36 zł/kg.
§ 2.
1. Ustala opłatĉ za odbiór i utylizacjĉ odpadów segregowanych w nastĉpujących wysokościach:
1) w workach przeŝroczystych o pojemności 110 litrów z nadrukiem "Zakład Komunalny w Suchej
Beskidzkiej" w kolorze şółtym - na plastik, puszki
i metal :
netto 0,93 zł/szt.
brutto 1,00 zł/szt.
2) w workach przeŝroczystych o pojemności 110 litrów z nadrukiem "Zakład Komunalny w Suchej
Beskidzkiej" w kolorze zielonym - na szkło:
netto 1,39 zł/szt.
brutto 1,50 zł/szt.
3) w workach przeŝroczystych o pojemności 110 litrów z nadrukiem "Zakład Komunalny w Suchej
Beskidzkiej"w kolorze niebieskim - na papier:
netto 1,39 zł/szt.
brutto 1,50 zł/szt.
§ 3.
1. Ustala opłatĉ za odbiór i utylizacjĉ nieczystości stałych niesegregowanych odbieranych w pojemnikach
110 litrów przez Zakład Komunalny w Suchej Be5207

skidzkiej w wysokości 35,40 zł brutto rocznie od jednej osoby zamieszkującej w budynku. Kwota ta stanowi równowartość ceny za wywóz minimalnej ilości
wytworzonych odpadów przez jedną osobĉ rocznie
tj. 70 kg.
2. Opłata o której mowa w § 3 ust. 1 płatna jest w dwóch
ratach tj.:
1) pierwsza rata w wysokości 17.70 złotych od osoby płatna w terminie do dnia 31 stycznia,
2) druga rata w wysokości 17,70 złotych od osoby
płatna w terminie do dnia 31 lipca.
3. Ustala opłatĉ za odbiór i utylizacjĉ nieczystości stałych niesegregowanych odbieranych w pojemnikach
o pojemności od 110 – 1100 litrów przez Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej od pozostałych dostawców odpadów w wysokości 146,00 zł brutto
rocznie, odpowiadające 280 kg odpadów na rok.
4. Opłata o której mowa w § 3 ust. 3 płatna jest w dwóch
ratach tj.:
1) pierwsza rata w wysokości 73,00 złotych płatna
w terminie do dnia 31 stycznia,
2) druga rata w wysokości 73,00 złotych płatna
w terminie do dnia 31 lipca.
§ 4. Ustala opłatĉ za odbiór i utylizacjĉ nieczystości
stałych niesegregowanych za kaşdy kilogram powyşej
minimalnej ilości wywoşonych odpadów tj. 70 kg na
osobĉ rocznie i powyşej 280 kg dla pozostałych dostawców odpadów na rok odbieranych w pojemnikach przez
Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej w wysokości:
netto 0,50 zł/kg,
brutto 0,54 zł/kg.
§ 5. Ustala opłatĉ za odbiór i utylizacjĉ popiołu
i şuşla odbieranego w pojemnikach przez Zakład Komunalny
w Suchej
Beskidzkiej
w wysokości:
netto 0,33 zł/kg,
brutto 0,36 zł/kg.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na
terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjĉty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
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UCHWAŁA NR XLIV/285/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 28 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia Statutu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art. 16
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
z 2010 roku Dz. U. Nr 17, poz. 95), Rada Miejska
w Suchej Beskidzkiej uchwala, co nastĉpuje:
Załącznik
do uchwały Nr XLIV/285/10
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 28 paŝdziernika 2010 r.
STATUT
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/167/04
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie połączenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z Miejskim
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

§ 1. Zatwierdza Statut Zakładu Komunalnego
w Suchej Beskidzkiej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała
7. Niniejszego Statutu.
8. Pozostałych przepisów dotyczących jego działania.
§ 2.
1. Zakład jest samorządowym zakładem budşetowym
Gminy Sucha Beskidzka w rozumieniu art. 14
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
2. Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.
3. Zakresem terytorialnym działania Zakładu jest
Gmina Sucha Beskidzka.
4. Siedzibą Zakładu jest miasto Sucha Beskidzka.
5. Zakład ma prawo świadczenia usług równieş poza
terenem Gminy Sucha Beskidzka.

§ 1. "Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej",
zwany dalej Zakładem działa na podstawie;

6. Zakład uşywa pieczĉci podłuşnej, zawierającej pełną nazwĉ i siedzibĉ Zakładu.

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami).

7. Zakład uşywa skrótu „Z.K.”
DZIAŁ II
Cele i zadania Zakładu

2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U.z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze
zmianami).
4. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĉ i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 123,
poz.858 ze zmianami).
5. Regulaminu dostarczania wody i odprowdzaniu
ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/363/06
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia
29 sierpnia 2006 r.
6.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Sucha Beskidzka zatwierdzonego
Uchwałą Nr XLIV/364/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.

§ 1. Zadania własne Zakład realizuje w zakresie:
1)
2)
3)
4)

zaopatrzenia w wodĉ,
odprowadzania ścieków,
badań laboratoryjnych wody i ścieków,
remontów, modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) remontów,
modernizacji
i rozbudowy
dróg
i chodników,
6) usług wodno-kanalizacyjnych,
7) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i najemców,
8) utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
9) świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości
płynnych,
10)
zimowego
utrzymania
dróg
gminnych
i chodników,

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 638

– 41687 –

11) zimowego utrzymania dróg bĉdących w zarządzie
innych jednostek (drogi powiatowe, wojewódzkie,
krajowe).

oraz
stan
środków
z budşetem Gminy.

obrotowych

i rozliczenie

§ 3. Zakład wpłaca do budşetu Gminy nadwyşkĉ
środków obrotowych, ustalona na koniec okresu
sprawozdawczego. Okresem rozliczenia z budşetem
Gminy jest rok kalendarzowy.

DZIAŁ III
Organizacja Zakładu

§ 4. Zakład prowadzi pełną rachunkowość budşetową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra finansów
z dnia 29.12.2000 r.w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej zakładów budşetowych
(Dz.U.Nr 122, poz.133).

§ 1.
1. Zakładem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz
i jest odpowiedzialny za jego działanie Dyrektor
zakładu wyłoniony w drodze konkursu, którego
zatrudnia Burmistrz Miasta.

§ 5. Zakład wyposaşony jest w mienie gminne
w zakresie niezbednym do prowadzenia działalności
statutowej.

2. Zwierzchnikiem słuşbowym Dyrektora Zakładu
Komunalnego jest Burmistrz Miasta.
§ 2.
1.

Poz. 5208,5209

§ 6. System kontroli wewnĉtrznej Zakładu obejmuje kontrolĉ funkcjonalną w ramach obowiązku
nadzoru nad pracą na stanowiskach kierowniczych
oraz nad innymi pracownikami w zakresie ich kompetencji.

Dyrektor
Zakładu
kieruje
nim
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem
Zakładu.

2. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za właściwą
organizacjĉ Zakładu, jego sprawne działanie
i rozwój zakładu.

DZIAŁ V
Postanowienie końcowe

3. Dyrektor jest przełoşonym pracowników zatrudnionych w Zakładzie oraz jest upowaşniony do nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z tymi
pracownikami.

§ 1. Zmiana zakresu działalności Zakładu, jego likwidacja lub przekształcenie w inna formĉ organizacyjno-prawną moşe nastąpić uchwałą Rady Miejskiej
w Suchej beskidzkiej.

§ 3. Szczegółową strukturĉ wewnĉtrzną Zakładu
określa regulamin organizacyjny.

§ 2. Niniejszy Statut uchwala i jego zmian dokonuje Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej.

DZIAŁ VI
Gospodarka finansowa

§ 3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem
Zakładu nie uregulowanych niniejszym Statutem,
stosuje siĉ przepisy obowiązujące, dotyczace samorządowych zakładów budşetowych.

§ 1. Zakład wykonuje swoje zadania odpłatnie,
pokrywając koszty swej działalności z przychodów
własnych oraz przyznanej z budşetu Gminy dotacji
przedmiotowej i celowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała

§ 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu
jest plan finansowy obejmujący przychody w tym
dotacje z budşetu Gminy, koszty i inne obciąşenia
5208
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UCHWAŁA NR XLIV/290/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 28 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należnoņci pieniĉżnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sucha Beskidzka i jej jednostkom podległym.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157, poz. 1240
z póŝniejszymi zmianami) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty naleşności pieniĉşnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Sucha
Beskidzka lub jej jednostkom podległym, wobec osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych
dalej dłuşnikami.

§ 2. Naleşność pieniĉşna mająca charakter cywilnoprawny moşe zostać z urzĉdu umorzona w całości lub
czĉści, jeşeli:
1) osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając şadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrĉbnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego uşytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşności,
a odpowiedzialność z tytułu naleşności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie,
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3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
şe
w postĉpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siĉ kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej naleşności lub postĉpowanie egzekucyjne okaşe siĉ nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny.
§ 3.
1. Naleşności pieniĉşne mające charakter cywilnoprawny na wiosek dłuşnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w czĉści,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
czĉści naleşności,
3) płatność całości lub czĉści naleşności moşe zostać
rozłoşona na raty.
2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone,
jeşeli:
1) wystąpią uzasadnione wzglĉdy społeczne lub gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes gminy,
3) ściągniĉcie naleşności pieniĉşnej zagraşa waşnym
interesom dłuşnika, a w szczególności jego egzystencji.
§ 4. W stosunku do dłuşników bĉdących przedsiĉbiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania, rozkładania
na raty naleşności nastĉpuje z uwzglĉdnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postĉpowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
Nr 59 z 2007 r.,poz. 404 z póŝn.zmianami)

Poz. 5209,5210

2. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka do kwoty 25.000 zł.
3. Rada Miejska, jeşeli wartość naleşności przekracza
kwotĉ 25.000 zł.
§ 6.
1. Przez wartość naleşności pieniĉşnej, o której mowa
w § 5, rozumie siĉ naleşność główną bez odsetek.
2. Organ właściwy do umorzenia naleşności pieniĉşnej
jest równieş uprawniony do umorzenia odsetek oraz
innych naleşności, takich jak koszty wynikające
z zaległości.
§ 7. W przypadku braku moşliwości zaspokojenia
naleşności w formie pieniĉşnej naleşność moşe być, na
wniosek dłuşnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe
lub usługi, odpowiadające wartości naleşności.
§ 8. Umorzenie naleşności pieniĉşnej, odroczenie
terminu spłaty lub rozłoşenie na raty nastĉpuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/193/09 Rady
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pieniĉşnych do których nie stosuje siĉ przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Sucha
Beskidzka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Do umarzania naleşności, odraczania terminu
spłaty, rozkładania na raty uprawniony jest:

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiĉkała

1. Kierownik jednostki organizacyjnej gminy - jeşeli
wartość naleşności nie przekracza kwoty 1.000 zł.
5209
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UCHWAŁA NR LIII/680/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie okreņlenia na rok 2011 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na terenie Gminy Miasta Tarnowa
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874 z póŝn. zm.1) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. Określa siĉ na rok 2011 liczbĉ przeznaczonych
do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w wysokości 25 licencji.

1

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

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234,
poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz.
720, i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezydentowi
Miasta Tarnowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Żądło
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UCHWAŁA NR LIII/679/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 16 września 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie regulaminu utrzymania czystoņci i porządku na terenie miasta Tarnowa
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 20081) Rada
Miejska w Tarnowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/820/2006 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 154, poz. 1041)
§ 10 otrzymuje brzmienie:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92,
poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

"§ 10. Odpady niebezpieczne, zuşyty sprzĉt elektryczny i elekroniczny, zuşyte baterie i akumulatory naleşy przekazywać do uprawnionych punktów zbierania
tych odpadów lub podmiotom uprawnionym do ich
odbierania.".
§ 2.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Żądlo
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UCHWAŁA NR LIII/690/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 16 września 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŝn. zm. 1), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. W § 4 uchwały Nr XXXII/444/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie
Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 147, poz. 10592) wprowadza siĉ nastĉpujące
zmiany:
1) w ust. 1 po pkt 3 dodaje siĉ pkt 4 w brzmieniu:
„4) organizowanie w szkole w sposób efektywny zadań edukacyjnych, wynikających z przyjĉtych przez
organ prowadzący działań w realizowanej lokalnej polityce oświatowej oraz projektów finansowych ze
środków zewnĉtrznych.”,
1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800 i Nr 213, poz. 1650 i Nr 219,
poz. 1706.
Zmiana uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2010 r. Nr 99, poz. 627.

2) w ust. 3 po zdaniu pierwszym dodaje siĉ zdanie drugie
w brzmieniu:

„Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
i dyrektora szkoły realizujących projekty edukacyjne
finansowane ze środków zewnĉtrznych, w tym kształcenie w formach pozaszkolnych moşe być podniesiona do 70% wynagrodzenia zasadniczego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Żądło
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UCHWAŁA NR LIII/693/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Izba Wytrzeźwień” w Tarnowie i utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą „Izba Wytrzeźwień” w Tarnowie
Na podstawie art. 88 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające
ustawĉ o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1709 oraz z 2010 r. Nr 108,
poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152,
poz. 1020), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.

2. Jednostce budşetowej nadaje siĉ statut w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 3. Mienie likwidowanego zakładu budşetowego
według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje
jednostka budşetowa.
§ 4.
1. Naleşności i zobowiązania po likwidowanym zakładzie
budşetowym według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje jednostka budşetowa.

1. Z dniem 1 listopada 2010 r. stawia siĉ w stan likwidacji zakład budşetowy pod nazwą „Izba Wytrzeŝwień”
w Tarnowie, zwany dalej zakładem budşetowym.

2. Środki pieniĉşne zgromadzone w kasie i na rachunku
bieşącym zakładu budşetowego według stanu na dzień
zakończenia likwidacji podlegają wpłacie na rachunek
podstawowy budşetu Gminy Miasta Tarnowa.

2. Na likwidatora wyznacza siĉ dyrektora Izby Wytrzeŝwień w Tarnowie.

3. Bilans zamkniĉcia likwidowanego zakładu budşetowego jest bilansem otwarcia jednostki budşetowej.

3. Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności:

§ 5. Pracownicy likwidowanego zakładu budşetowego staną siĉ pracownikami jednostki budşetowej na
dotychczasowych warunkach, chyba şe wystąpią okoliczności, o jakich mowa w art. 100 § 5 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawĉ
o finansach publicznych.

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów
zgodnie
z przepisami
o rachunkowości, w tym ustalenie naleşności
i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych
i majątku
trwałego
znajdującego
siĉ
w uşytkowaniu zakładu budşetowego,
2) zamkniĉcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych,
3) sporządzenie bilansu zamkniĉcia zakładu budşetowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.

4. Termin zakończenia likwidacji ustala siĉ na dzień
31 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Żądło

§ 2.
1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy siĉ jednostkĉ budşetową pod nazwą „Izba Wytrzeŝwień” w Tarnowie,
zwaną dalej jednostką budşetową.
Załącznik
do uchwały Nr LIII/693/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 16 września 2010 r.
Statut Izby Wytrzeźwień w Tarnowie
§ 1. Izba Wytrzeŝwień w Tarnowie, zwana dalej
Izbą, działa na podstawie:
1) ustawy
z dnia
26
paŝdziernika
1982
r.
o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473
z póŝn. zm. 1)
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176,
poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.2),
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego
2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeŝwości oraz
organizacji izb wytrzeŝwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkĉ samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 z póŝn. zm. 3),
4) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Izba jest jednostką budşetową Gminy Miasta Tarnowa.
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152,
poz. 1020.
3
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 408 oraz z 2008 r. Nr 178,
poz. 1102.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 638
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2. Siedzibą Izby jest Tarnów, a obszarem działania
teren miasta Tarnowa oraz innych powiatów lub
gmin, partycypujących w kosztach utrzymania
Izby.

§ 5.
1. Izbą kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta
Tarnowa.

§ 3.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności Izby, właściwą jej organizacjĉ oraz efektywne
gospodarowanie powierzonym mieniem.

1. Przedmiotem podstawowej działalności Izby jest:
1) opieka nad osobami w stanie nietrzeŝwości,
2) udzielanie osobom w stanie nietrzeŝwości
świadczeń higieniczno - sanitarnych,
3) udzielanie osobom w stanie nietrzeŝwości pomocy doraŝnej lub innych niezbĉdnych świadczeń zdrowotnych w nagłych wypadkach,
4) informowanie osób zwalnianych po wytrzeŝwieniu o szkodliwości naduşywania alkoholu,
5) nakłanianie osób uzaleşnionych od alkoholu do
poddania siĉ leczeniu odwykowemu, łącznie
z inicjowaniem postĉpowań w sprawie skierowań na leczenie odwykowe dla osób wyraşających na to zgodĉ.
2.

Poz. 5213,5214

4. W zakresie gospodarowania powierzonym mieniem Gminy Miasta Tarnowa, Dyrektor działa na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa.
5. W razie nieobecności Dyrektora Izby zastĉpuje go
Główny Ksiĉgowy Izby. Prawo do zastĉpowania
Dyrektora nie narusza uprawnień i obowiązków
Głównego Ksiĉgowego określonych w przepisach
o finansach publicznych.
6.

Dyrektor wykonuje czynności
w stosunku do pracowników Izby.

pracodawcy

Izba realizuje równieş zadania wynikające
z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Tarnowa.

§ 6. Strukturĉ organizacyjną i szczegółowe zasady działania Izby określa regulamin organizacyjny
opracowany przez Dyrektora Izby i zatwierdzony przez
Prezydenta Miasta Tarnowa.

§ 4. Izba współdziała z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie oraz
komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych
innych gmin, zakładami lecznictwa odwykowego,
Policją, Straşą Miejską oraz innymi instytucjami
i organizacjami społecznymi, których działalność ma
na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom, jak teş demoralizacji i przestĉpczości nieletnich.

§ 7. Izba prowadzi gospodarkĉ finansową według
zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Żądło

5213

5214
5214

UCHWAŁA NR XLVIII/396/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157
poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co nastĉpuje:

§ 2. Dokonuje siĉ zmian wydatków budşetu gminy
Wolbrom na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 1. Dokonuje siĉ zmian dochodów budşetu gminy
Wolbrom na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVIII/396/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 września 2010 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2010
Dział
758

Razem

Rozdział

Treņć
Różne rozliczenia
w tym: dochody bieşące
z tego: subwencja ogólna, czĉść oświatowa

Zwiĉkszenia
67.600,00
67.600,00
67.600,00
67.600,00

Zmniejszenia
-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu: Stanisław Pyzio
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Poz. 5214,5215
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/396/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 września 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2010
Dział
801

Rozdział
80101

Treņć
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieşace
w tym: wydatki statutowe

Zwiĉkszenia
67.600,00
67.600,00
67.600,00
67.600,00
67.600,00

Razem

Zmniejszenia
-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu: Stanisław Pyzio
5214

5215
5215

UCHWAŁA NR XLVIII/397/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany treņci załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVI/385/10 z dnia 27
sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 oraz załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Wolbromiu Nr XLVII/387/10 z dnia 3 wrzeņnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157
poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 2 do
Uchwały Nr XLVI/385/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 27 sierpnia 2010r. i nadać mu nowe brzmienie,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 2 do
Uchwały Nr XLVII/387/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 3 września 2010r. i nadać mu nowe brzmienie, jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVIII/397/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 września 2010 r.
Tabela Nr 11
do Uchwały Budşetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Prognoza długu publicznego Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2010 – 2015
Lp.
1
I.

2
Dochody budşetu ogółem:
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3
48.996

4
47.892

5
48.200

6
48.900

7
49.500

8
50.400

8.980

9.400

9.750

9.940

10.000

10.200

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 638

II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.1.1
lub
2.3.1

2.4

2.5
III.
3.1
3.1.1

3.2

3.3
3.3.1

IV
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4
4.4.1

4.5
V.

5.1

5.2.
VI
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b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e)
dotacje
z budşetu
państwa
do zadań zleconych
f) środki z budşetu Unii Europejskiej
Przychody budżetu
Poşyczki/kredyty
Spłata udzielonych poşyczek
Papiery wartościowe
W tym: przychody z zadłuşenie z poşyczek/ kredytów i papierów wartościowych zaciągniĉtych
w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie
z podmiotem przekazującym środki z Funduszy
spójności i funduszy strukturalnych U.E.
Wolne środki jako nadwyşka środków pieniĉşnych
pozostających na rachunku bieşącym budşetu po
rozliczeniu kredytów i poşyczek
Nadwyşka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I i II
Wydatki budżetu ogółem
Wydatki bieşące
w tym:
Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta
od pap. wartościowych
wydatki bieşące z udziałem środków z budşetu
U.E.
Wydatki majątkowe
W tym:
Wydatki inwestycyjne
W tym: wydatki majątkowe z udziałem środków
z budşetu U.E.
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych porĉczeń
i gwarancji
w tym: porĉczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności lub funduszu strukturalnych U.E. (Szpital)
Rozchody budżetu
Spłata poşyczek/kredytów
Udzielone poşyczki
Wykup pap. wartościowych
Ogółem 3.1.1 + IV
W tym:
Spłata rozchodów z tytułu zadłuşenia zaciągniĉtego w związku ze środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej
Obciąşenia budşetu
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
- z tytułu kredytów
- z tytułu poşyczek
- z tytułu emisji obligacji
- z tytułu zobowiązań wymagalnych
W tym; Dług publiczny powstały w związku ze
środkami określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem spójności U.E.
Saldo zadłuşenia (V -5.1)
Wskaźniki zadłużenia

Poz. 5215

10.973
2.012
15.874
5.683

11.500
2.000
16.300
5.600

11.900
1.800
16.600
5.760

12.200
1.600
16.900
5.850

12.500
1.400
17.200
5.960

12.750
1.200
17.500
6.040

2.607
6.520
5.591
20
-

692
245
245
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.516
54.440
46.180

48.137
45.987
43.096

48.200
46.049
43.149

48.900
47.250
44.150

49.500
48.249
44.249

50.400
49.148
44.648

213

330

260

200

120

60

352

-

-

-

-

-

8.260

2.891

2.900

3.100

4.000

8.260
3.761

2.891
-

2.900
-

3.100
-

4.000
-

4.500
4.500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.076
983
93
1.289

2.150
2.150
2.480

2.151
2.151
2.411

1.650
1.650
1.850

1.251
1.251
1.371

1.252
1.252
1.312

-

-

-

-

-

1.289
8.209
7.200
1.009
-

2.480
6.304
5.300
1.004
-

2.411
4.153
3.400
753
-

1.850
2.503
2.000
503
-

1.371
1.252
1.000
252
-

1.312
0
0
0
-

8.209

6.304

4.153

2.503

1.252

-

909
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Wskaŝnik procentowy zadłuşenia z art. 169 ustawy
o finansach publicznych
(4.3 : I &lt; 15%)
Wskaŝnik procentowy zadłuşenia z art. 170 ustawy
o finansach publicznych
(5.2 : I&lt; 60%)

Poz. 5215,5216
2,63

5,2

5,0

3,8

2,8

16,75

13,2

8,6

5,1

2,5

2,6

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/397/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 września 2010 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2010
Dział
600

Rozdział
60013

Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym: wydatki bieşące
z tego: wydatki jednostek budşetowych związane z realizacją
ich zadań statutowych
z tego: dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieşących
w tym: wydatki majątkowe
z tego: dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem

Zwiĉkszenia
2.505.015,00
2.505.015,00
2.505.015,00
2.505.015,00

Zmniejszenia
548.184,00
548.184,00
270.000,00
270.000,00

-

278.184,00
278.184,00

2.505.015,00

548.184,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio
5215

5216
5216

UCHWAŁA NR XLVIII/398/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIII/351/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należnoņci pieniĉżnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym, a także
wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. W § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XLIII/351/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pieniĉşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym,
a takşe wskazania organów do tego uprawnionych skreśla siĉ ust. 3, a dotychczasowy ust. 4 otrzymuje odpowiednio nr "3".
5216

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio

Dziennik Urzĉdowy
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UCHWAŁA NR XLVIII/399/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi ņrodki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. 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 ustawĉ
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada
Miejska w Wolbromiu uchwala, co nastĉpuje:

tu gminy na rok 2010 Tabela Nr 12 otrzymuje brzmienie,
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. W uchwale nr XXXIX/324/09 Rady Miejskiej
w Wolbromiu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie budşe-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio

Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/399/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 września 2010 r.

Tabela Nr 12
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane
ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegające zwrotowi ņrodki z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
1. Nazwa „Z tradycją w nowoczesność OSP w Gołaczewach – centrum kulturalne wsi – rozbudowa remizy OSP
w Gołaczewach” . Celem realizacji zadania jest modernizacja remizy OSP w Gołaczewach . Realizacja projektu
przyczyni siĉ do stworzenia warunków rozwoju działalności kulturalnej i oświatowej obszaru oraz do poprawy estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej
2. Realizatorem programu inwestycyjnego bĉdzie Gmina Wolbrom.
3. Okres realizacji w latach 2010 – 2011.
4. Wysokość limitów w roku budşetowym
2010 - 81.032,00 PLN
2011 - 390.190,00 PLN
Uchwały budşetowe w poszczególnych latach określą nakłady na realizacjĉ programu inwestycyjnego w wysokości
umoşliwiającej jego terminowe zakończenie Nakłady na uruchomiony program inwestycyjny oraz zakres wykonania
programu w poszczególnych latach moşe ulec zmianie w drodze uchwały zmieniającej zakres wykonania programu
lub wstrzymującej jego wykonanie.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 638
Lp.

Nazwa zadania

1

„Z tradycją
w nowoczesność
OSP
w Gołaczewach centrum kulturalne wsi – rozbudowa remizy
OSP
w Gołaczewach”

– 41696 –

Poz. 5217,5218

Okres realizacji
2010
2011
Nakł. Finansowe w PLN
Nakł. Finansowe w PLN
Ogółem
Planowane Ŝródła
Ogółem
Planowane Ŝródła
Finansowania
Finansowania
81.032,00 w tym:
390.190,00 w tym:
budşet gminy –
budşet gminy –
31.232,00
189.990,00
planowany udział
planowany udział
środków Europejśrodków Europejskiego Funduszu
skiego Funduszu
Rolnego na rzecz
Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów
Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Program
Wiejskich (Program
Rozwoju Obszarów
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
Wiejskich na lata
2007 – 2013)
2007 – 2013)
49.800,00 zł
200.200,00 zł

Wartość zadania ogółem

471.222,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio

5217

5218
5218

UCHWAŁA NR XLVIII/401/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie okreņlenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących siĉ na obszarze Gminy Wolbrom.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 81
ust.1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z póŝn. zm.), Rada Miejska w Wolbromiu uchwala:

skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez konserwatora zabytków, które zostaną
przeprowadzone w roku złoşenia przez wnioskodawcĉ
wniosku o udzielenie dotacji lub w roku nastĉpującym
po roku złoşenia wniosku.

§ 1. Z budşetu Gminy Wolbrom mogą być udzielane dotacje celowe na realizacjĉ zadań w związku
z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym siĉ na obszarze Gminy Wolbrom.

§ 5. Dotacja z budşetu Gminy Wolbrom moşe być
udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

§ 2. Dotacje celowe z budşetu Gminy Wolbrom na
wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku mogą być udzielane w związku z realizacją prac w zakresie określonym
w art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568
z póŝn.
zm.).
Celem
dotacji
jest
wspieranie
i uzupełnianie działań właścicieli i zarządców zabytków
dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym
elementom substancji zabytkowej.
§ 3. O dotacjĉ celową z budşetu gminy, w zakresie
opieki nad zabytkami, moşe ubiegać siĉ podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własności uşytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
ograniczonych praw rzeczowych lub stosunku zobowiązaniowego.
§ 4. Dotacja moşe być udzielona na dofinansowanie
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwator-

§ 6. Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego
konserwatora zabytków bądŝ uzyskiwanych z innych
środków publicznych nie moşe przekraczać wysokości
100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac
lub robót.
§ 7. Udzielenie dotacji moşe nastąpić po złoşeniu
wniosku w Urzĉdzie Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 8.
1. Wniosek powinien zawierać:
1) imiĉ, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwĉ, siedzibĉ i adres jednostki organizacyjnej, bĉdącej wnioskodawcą;
2) wskazanie zabytku, z uwzglĉdnieniem miejsca jego
połoşenia;
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
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4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja,
i termin ich wykonania;
5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega siĉ
wnioskodawca;
6) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku
w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości
wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
7) informacjĉ wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na
przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których
mowa w §6;
8) informacjĉ o tym, czy wnioskodawca ubiega siĉ
o dotacjĉ na prace objĉte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;
9) fotograficzną dokumentacjĉ stanu zachowania zabytku.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza siĉ:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcĉ tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzjĉ o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
4) pozwolenie na budowĉ, jeşeli prace wymagają
uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzglĉdnieniem cen
zakupu materiałów niezbĉdnych do ich przeprowadzenia.
3. Wnioski o przyznanie dotacji powinny być składane
do 30 czerwca danego roku, z wyjątkiem roku 2010.
§ 9.
1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalana jest corocznie w budşecie Gminy Wolbrom.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom w ciągu 60 dni od
terminu złoşenia wniosku o dotacjĉ zgodnie
z § 8 przedkłada Radzie Miejskiej w Wolbromiu propozycjĉ dotyczącą złoşonego wniosku.
3. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje
Rada Miejska w Wolbromiu.
4. Środki z dotacji Gmina Wolbrom przekazuje na wyodrĉbniony rachunek bankowy wnioskodawcy.
5. W przypadku złoşenia wniosków o dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, znajdujących siĉ na obszarze Gminy Wolbrom, na kwotĉ wyşszą niş zapisana w uchwale budşetowej, o przyznaniu dotacji decyduje kolejność
złoşenia wniosku.
§ 10. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać
w szczególności:
5218

Poz. 5218,5219

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób rozliczenia dotacji;
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji
albo
dotacji
wykorzystanej
niezgodnie
z przeznaczeniem.
6) przy wydatkowaniu środków podmiot otrzymujący
dotacjĉ jest zobowiązany zastosować ustawĉ Prawo
Zamówień Publicznych.
§ 11.
1. Przekazanie dotacji nastĉpuje w terminie 30 dni od
zakończenia wszystkich prac, na wykonanie których
została przyznana dotacja, i przyjĉciu rozliczenia.
2. Po przeprowadzeniu prac objĉtych umową, wnioskodawca przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy nastĉpujące dokumenty stanowiące podstawĉ rozliczenia udzielonej dotacji:
1) kosztorys
powykonawczy
przeprowadzonych
prac, z uwzglĉdnieniem kosztów zakupu materiałów,
2) protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac,
3) obmiar przeprowadzonych prac,
4) oryginały rachunków lub faktur.
§ 12.
1. Urząd Miasta i Gminy Wolbrom prowadzi dokumentacjĉ udzielonych dotacji.
2. Dokumentacja powinna zawierać:
1) imiĉ, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwĉ, siedzibĉ i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotacjĉ,
2) wskazanie zabytku, z uwzglĉdnieniem miejsca jego połoşenia lub przechowywania,
3) zakres prac, na które udzielono dotacji,
4) datĉ zawarcia umowy,
5) wysokość przekazanej dotacji.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio
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UCHWAŁA NR XXXVII/239/2010
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy
Wietrzychowice w 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, z póŝniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000
roku
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku
Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości
wyszczególnionych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613,
z póŝniejszymi zmianami) zwalnia siĉ z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle:
1) zajĉte na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz ochrony
przeciwpoşarowej i usług policyjnych,

2) słuşące do poboru i uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków oraz doprowadzania wody i odprowadzania
ścieków.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/188/2009 Rady
Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2010 roku ogłoszona w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku, Nr 756, poz. 5829.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Wietrzychowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady: Stanisław Magiera

5219

5220
5220

UCHWAŁA NR LV/282/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póŝ. zmianami), art.211, art.212, art.217, art.235, art.236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 z póŝ. zmianami) - Rada Gminy Laskowa u c h w a l a, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zmniejsza siĉ dochody budşetu gminy Laskowa na
2010 r. o kwotĉ 647.813,00 zł., oraz dokonuje siĉ
zmian w planie dochodów, w tym:
1) dochody
bieşące
zmniejsza
siĉ
29.005,00 zł.
2) dochody majątkowe zmniejsza siĉ
618.808,00 zł.
- jak załącznik Nr 1.

o kwotĉ
o kwotĉ

Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi
26.975.508,90 zł.
§ 2.

1) zwiĉkszenie planu wydatków bieşących o kwotĉ
148.588,00 zł. - z tego:
a) zwiĉkszenie planu wydatków bieşących jednostek budşetowych o kwotĉ 143.588,00 zł.,
w tym na:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane: 50.828,00 zł.,
- zwiĉkszenie
wydatków
związanych
z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych: 194.416,00 zł.,
b) zwiĉkszenie wydatków na dotacje na zadania
bieşące o kwotĉ 5.000,00 zł.,
2) zwiĉkszenie planu wydatków majątkowych
o kwotĉ 1.128.908,00 zł., w tym wydatków na
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotĉ
1.128.908,00 zł.; oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotĉ 1.551.001,00 zł.;
z czego na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej – 1.105.091,00 zł.
- jak w załączniku Nr 2.2.

1. Zmniejsza siĉ wydatki budşetu gminy Laskowa na
2010 r. o kwotĉ 273.505,00 zł., oraz dokonuje siĉ
zmian w planie wydatków - jak załącznik Nr 2.

Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi 29.974.689,90 zł.

2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

1. Wskutek zmian określonych w § 1 ust.1 i § 2 ust.1
zwiĉksza siĉ planowany deficyt budşetu o kwotĉ

§ 3.
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374.308,00 zł., który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych poşyczek i kredytów.
2. Dokonuje siĉ zmian w planie przychodów budşetu
gminy, polegających na zwiĉkszeniu przychodów
o kwotĉ 374.308,00 zł. - jak załącznik Nr 3.
3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2
zwiĉksza siĉ limit zobowiązań z tytułu kredytów
i poşyczek zaciąganych w roku 2010 do kwoty
3.981.445,00 zł.; z czego:
a) na
finansowanie
planowanego
deficytu
2.518.410,00 zł.,
b) na spłatĉ wcześniej zaciągniĉtych zobowiązań
z tytułu poşyczek i kredytów – 1.463.035,00 zł.
§ 4. Zmniejsza siĉ plan dochodów i wydatków na
zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Zwiĉksza siĉ planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku Nr 5.
§ 6. Zwiĉksza siĉ dotacjĉ podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - dla Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej o kwotĉ
5.000,00 zł.

Poz. 5220
§ 7. Dochody i wydatki budşetu obejmują:

1) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –
jak załącznik Nr 6.
§ 8.
1. Dokonuje siĉ zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – przyjmując plan po
zmianach – jak w załączniku Nr 7.
2. Dokonuje siĉ zmian w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budşetu Unii Europejskiej – przyjmując plan po
zmianach – jak w załączniku Nr 8.
§ 9. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą
uchwałą ustala siĉ Prognozĉ Kwoty Długu Gminy Laskowa na lata 2010 – 2022 w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 9.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW
Dział
1

Rozdział
2

010

Nazwa - Treņć
3

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01041

150

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w tym: dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych ŝródeł - § 6298
w tym: środki UE z PROW

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15095

600

Pozostała działalność
w tym: dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania
bieşące realizowane przez gminĉ na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej - § 2020

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60014

60078

Drogi publiczne powiatowe
w tym: dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego - § 6620
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych

Dochody
Zmniejszenie
4
539.164,00
539.164,00

Zwiĉkszenie
5
-

539.164,00

-

539.164,00
-

18.050,00
18.050,00

-

18.050,00

179.644,00
3.397,00

140.000,00
-

3.397,00

-

-

140.000,00
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w tym:
dochody bieżące
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących - § 2710
dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjĉ
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin) - § 6330
Pozostała działalność
w tym: dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych ŝródeł - § 6298
w tym: środki UE z PROW

-

40.000,00

-

100.000,00

176.247,00

-

176.247,00

-

176.247,00

-

1.000,00
1.000,00

-

1.000,00

-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

16.000,00

Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
w tym: dochody bieżące
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących - § 2710

-

16.000,00

-

16.000,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

19.047,00

19.047,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym: dochody bieżące
- podatek od nieruchomości - § 0310
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym: dochody bieżące
- podatek od nieruchomości - § 0310
- podatek rolny - § 0320

15.625,00

-

15.625,00
3.422,00

19.047,00

3.422,00
102.055,00
102.055,00

19.047,00
-

102.055,00
840.910,00
715.411,00

193.097,00
-

122.102,00
718.808,00

93.097,00
100.000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075

754
75478

756
75615

75616

758

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym: dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniĉşnej - §
0960

RÓŻNE ROZLICZENIA
75801

Poz. 5220

Czĉść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
w tym: dochody bieżące
- subwencje ogólne z budşetu państwa - § 2920
OGÓŁEM:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z tego:
- dochody bieşące
- dochody majątkowe

Objaņnienia:
1) w dziale 010, rozdział 01041 – zmniejsza siĉ środki z PROW na realizacjĉ programu pn.:
- „Odnowa Centrum wsi Strzeszyce” o kwotĉ 134.164,00 zł.
- „Zagospodarowanie Centrum wsi Laskowa”: 405.000,00 zł.
2) w dziale 150, rozdział 15095 – zwiĉksza siĉ dochody z tytułu przyznanej dotacji celowej w wysokości 18.050,00 zł.
z Ministerstwa Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia – na realizacjĉ zadania pt.: „Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa” – porozumienie Nr
IV/431/15095/2020/DIW/10 z dnia 09.08.2010 r.,
3) dział 600, rozdział 60014 – zmniejsza siĉ dochody z tytułu dotacji celowej z powiatu limanowskiego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612Kl Laskowa- Nagórze – I etap w km

Dziennik Urzĉdowy
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Poz. 5220

0+210-0+480 w miejscowości Laskowa” oraz „Wykonanie robót zabezpieczających przy przebudowie pobocza
przy drodze powiatowej nr 1612K Laskowa - Nagórze” - aneks nr 1/2010 z dnia 27.07.2010 r. do umowy z dnia
20.05.2010 r. w sprawie finansowania zadania Powiatu Limanowskiego pn.: „Przebudowa pobocza przy drodze
powiatowej nr 1612Kl Laskowa- Nagórze – I etap w km 0+210-0+480 w miejscowości Laskowa” o kwotĉ
3.397,00 zł.,
4) dział 600, rozdział 60078 – zwiĉkszenie o kwotĉ 140.000,00 zł., z tytułu:
- otrzymanej pomocy finansowej w z Gminy Ryjewo, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych uszkodzonych
w wyniku powodzi w 2010 r.: 10.000,00 zł. (umowa z dnia 30.08.2010 r.),
- otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Kłodzkiego, z przeznaczeniem na odbudowĉ infrastruktury komunalnej w kwocie 30.000,00 zł. (umowa z dnia 1.09.2010 r.),
- dotacji z budşetu państwa na dofinansowanie w 2010 r. zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu
br.: 100.000,00 zł. (promesa z MSWiA – pismo Nr BUSKŞ-I-5901-10-41/10 z dnia 8.09.2010 r.,
5) dział 600, rozdział 60095 – zmniejsza siĉ środki z PROW o kwotĉ 176.247,00 zł., na realizacjĉ programu pn.: „Zagospodarowanie i zwiĉkszenie dostĉpności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizacjĉ placów
w Laskowej przy boisku sportowym, Ujanowicach NZOZ, oraz w Krosnej parking gminny” - etap II,
6) dział 750, rozdział 75075 – zmniejszenie dochodów, ze wzglĉdu dokonania zwrotu przez Urząd Gminy otrzymanej
darowizny w kwocie 1.000,00 zł. od WOLIMEX PPUH Eugeniusz Wojak – z powodu odwołania imprezy ze wzglĉdu
na klĉskĉ powodzi i osuwisk,
7) w dziale 754, rozdział 75478 – zwiĉksza siĉ dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budşetu Powiatu Limanowskiego, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla osób poszkodowanych wskutek powodzi oraz osuniĉć ziemi w maju br. - umowa z dnia 12.08.2010 r.: 16.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
Dział

Rozdział

Treņć

1

2

3

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01041

150

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15095

600

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieşące

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60014

60016

60017

60078

Drogi publiczne powiatowe
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

Wydatki
Zmniejszenie
4
809.164,00
809.164,00

Zwiĉkszenie
5
-

809.164,00
-

19.000,00
19.000,00

414.771,00
22.944,00

19.000,00
1.253.895,00
-

22.944,00
95.900,00

-

18.000,00
77.900,00
-

90.900,00

-

55.900,00
35.000,00
345.293,00

-

220.293,00
125.000,00

Dziennik Urzĉdowy
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700

– 41702 –

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005

750

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075

754

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieşące

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75478

801

Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
w tym:
a) wydatki bieşące

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

80103

80110

80146

80148

852

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieşące
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieşące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieşące
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieşące

POMOC SPOŁECZNA
85203

854

Ośrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401

900

Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieşące

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
90001

90015

921

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieşące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109

926

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieşące

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601

Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

Poz. 5220
295.927,00

817.702,00

295.927,00
-

817.702,00
30.000,00
30.000,00

1.000,00
1.000,00

11.000,00
19.000,00
-

1.000,00
56.000,00

16.000,00

56.000,00

16.000,00

56.000,00
308.426,00
268.616,00

16.000,00
-

60.367,00
208.249,00
6.010,00

-

6.010,00
19.972,00

-

19.972,00
8.950,00

-

8.950,00
4.878,00

-

4.878,00
-

31.606,00
31.606,00

1.878,00
1.878,00

31.606,00
-

1.878,00
1.550,00
950,00

600,00
-

950,00
600,00

600,00

600,00
-

600,00
5.000,00
5.000,00

136.817,00
136.817,00

5.000,00
100.000,00
100.000,00

136.817,00

100.000,00

Dziennik Urzĉdowy
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O g ó ł e m:
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

Poz. 5220
1.729.606,00

1.456.101,00

178.605,00
1.551.001,00

327.193,00
1.128.908,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 2.1.
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY na 2010 r.
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

1

2

3

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15095

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60016

60017

60078

700

Drogi publiczne gminne
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005

750

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075

754

Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki
Zmniejszenie
4
-

Zwiĉkszenie
5
19.000,00
19.000,00

-

19.000,00

18.000,00
18.000,00

19.000,00
276.193,00
-

18.000,00

-

18.000,00

-

-

55.900,00

-

55.900,00

-

55.900,00

-

220.293,00

-

220.293,00

-

220.293,00

-

11.000,00
11.000,00

-

11.000,00

-

11.000,00

1.000,00
1.000,00

-

1.000,00

-

1.000,00
56.000,00

16.000,00

Dziennik Urzĉdowy
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75478

801
80101

80103

80110

80146

80148

854

900

56.000,00

16.000,00

56.000,00

16.000,00

56.000,00

16.000,00

OŅWIATA I WYCHOWANIE

100.177,00
60.367,00

-

60.367,00

-

48.390,00
11.977,00

-

6.010,00

-

6.010,00

-

1.010,00
5.000,00

-

19.972,00

-

19.972,00

-

16.872,00
3.100,00

-

8.950,00

-

8.950,00

-

8.950,00

-

4.878,00

-

4.878,00

-

3.278,00
1.600,00

-

1.878,00
1.878,00

-

1.878,00

-

278,00
1.600,00

-

1.550,00
950,00

-

950,00

-

950,00

-

600,00

-

600,00

-

600,00

-

-

5.000,00

Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gimnazja
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Świetlice szkolne
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
90001

90015

Poz. 5220

Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401

921

– 41704 –

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 638
92109

– 41705 –

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
RAZEM:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieşące

Poz. 5220
-

5.000,00

178.605,00

5.000,00
327.193,00

178.605,00

322.193,00

69.828,00
108.777,00
-

19.000,00
303.193,00
5.000,00

Objaņnienia:
1) dział 150, rozdział 15095 – zwiĉksza siĉ wydatki o kwotĉ 19.000,00 zł. na realizacjĉ zadania pt.: „Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa (do roku 2032) – (ze środków
dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki o 18.050,00 zł., budşet gminy – 950,00 zł.),
2) dział 600, rozdział 60016 – zmniejsza siĉ wydatki na bieşące utrzymanie dróg gminnych o kwotĉ 18.000,00 zł.,
3) dział 600, rozdział 60017 – „Drogi wewnĉtrzne”:
- zwiĉksza siĉ wydatki na bieşące utrzymanie dróg wewnĉtrznych na terenie Gminy Laskowa o 60.900,00 zł., oraz
- zmniejsza siĉ wydatki bieşące na utrzymanie dróg osiedlowych w Laskowej o 5.000,00 zł., zwiĉkszając o tĉ kwotĉ dotacjĉ dla GOKSiT w Laskowej (dział 921, rozdział 92109),
4) dział 600, rozdział 60078 – zwiĉksza siĉ wydatki o kwotĉ 220.293,00 zł., z przeznaczeniem na remonty dróg
w ramach usuwania skutków klĉsk şywiołowych (ze środków własnych budşetu gminy: 180.293,00 zł., ze środków
pomocy finansowej Gminy Ryjewo: 10.000,00 zł., ze środków pomocy finansowej Powiatu Kłodzkiego: 30.000,00
zł.),
5) dział 700, rozdział 70005 – zwiĉkszenie o kwotĉ 11.000,00 zł., z przeznaczeniem na odwodnienie budynku Domu
Nauczyciela w Krosnej,
6) dział 750, rozdział 75075 – zmniejsza siĉ wydatki związane z promocją Gminy o kwotĉ 1.000,00 zł.
7) dział 754, rozdział 75478:
zmniejszenie o kwotĉ 56.000,00 zł. wydatków na akcjĉ przeciwpowodziową (środki własne budşetu gminy),
zwiĉkszenie o 16.000,00 zł. (środki pomocy finansowej z budşetu Powiatu Limanowskiego), z przeznaczeniem
na udzielenie pomocy dla osób poszkodowanych wskutek powodzi oraz osuniĉć siĉ ziemi),
8) dział 801 – „Oświata i wychowanie” zmniejszenie wydatków o kwotĉ 100.177,00 zł., oraz zmniejszenie wydatków
w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotĉ 1.878,00 zł. (w wyniku zmniejszenia czĉści oświatowej
subwencji ogólnej dla jst)
9) dział 900, rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków bieşących o kwotĉ 950,00 zł. w zakresie utrzymania oczyszczalni
ścieków w Laskowej i Ujanowicach,
10)
dział 900, rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków bieşących o 600,00 zł. w zakresie opłat za dostawĉ energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 2.2.
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
Lp.
1
1.

Dział
2

Rozdział
3

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01041

2.

Nazwa - Treņć
4

600

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w tym:
Inwestycje
1) Odnowa Centrum wsi Strzeszyce
- program finansowany z udziałem środków PROW
2) Zagospodarowanie Centrum wsi Laskowa
- program finansowany z udziałem środków PROW

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60014

Drogi publiczne powiatowe
w tym:
Inwestycje

Zmniejszenie
5
809.164,00
809.164,00

Zwiĉkszenie
6
-

809.164,00

-

1 34.164,00

-

675.000,00
396.771,00
22.944,00

977.702,00
-

22.944,00

-

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 638

60016

60017

60078

60095

3.

700

801

Szkoły podstawowe
w tym:
Inwestycje
1) budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Şmiącej – etap I

POMOC SPOŁECZNA

5.
85203

900

Ośrodki wsparcia
w tym:
Inwestycje
1) Adaptacja pomieszczeń II kondygnacji ŚDS Ujanowice

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
90015

7.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
Inwestycje
1) Wykup działki ew.nr 46/1 o pow. 0,960 ha połoşonej
w Ujanowicach, z przeznaczeniem pod drogĉ do działki
ew.nr 45

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

6.

1) Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612K
Laskowa - Nagórze, etap I w km 0+210-0+480
w miejscowości Laskowa, oraz
2) Wykonanie robót zabezpieczających przy przebudowie
pobocza przy drodze powiatowej nr 1612K Laskowa Nagórze
2) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
pobocza przy drodze powiatowej nr 1451K WojakowaSechna-Ujanowice, etap I w miejscowości Ujanowice
Drogi publiczne gminne
w tym:
Inwestycje
1) Remont drogi gminnej lokalnej nr K340233 „KrosnaŞmiąca” w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce i Şmiąca
w km 0+230-5+920 wraz z remontem mostu na rzece Łososina w km 2+631 (realizacja w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
Inwestycje
1) Przebudowa drogi rolniczej „Strzeszyce-Jaworzna”
w m. Strzeszyce
Usuwanie skutków klĉsk şywiołowych
w tym:
Inwestycje
1) Usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej na terenie gminy
Pozostała działalność
1) Zagospodarowanie Centrum wsi Laskowa
2) Zagospodarowanie i zwiĉkszenie dostĉpności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizacjĉ
placu w Laskowej przy boisku sportowym, w Ujanowicach
NZOZ, oraz w Krosnej parking gminny – etap II
- program finansowany z udziałem środków PROW

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005

4.
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926

Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
Inwestycje
1) Zabudowa oprawy oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej „Laskowa-Rozdziele” (Lipniczka)

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601

Obiekty sportowe
w tym:
Inwestycje

Poz. 5220

3.397,00

-

19.547,00

-

77.900,00

-

77.900,00
77.900,00

-

-

35.000,00

-

35.000,00
35.000,00

-

125.000,00

-

125.000,00
125.000,00

295.927,00
295.927,00

817.702,00
817.702,00
-

295.927,00

-

-

19.000,00
19.000,00

-

19.000,00
19.000,00

208.249,00
208.249,00

-

208.249,00
208.249,00

-

-

31.606,00
31.606,00

-

31.606,00
600,00
600,00

-

600,00
600,00

136.817,00
136.817,00

100.000,00
100.000,00

136.817,00

100.000,00
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1) Budowa kompleksu sportowego w Laskowej w ramach
programu Moje boisko – Orlik 2012
2) Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy
Szkole Podstawowej w Şmiącej
RAZEM
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
programy finansowane z udziałem środków PROW

136.817,00

-

-

100.000,00

1.551.001,00

1.128.908,00

1.551.001,00

1.128.908,00

1.105.091,00

-

Objaņnienia:
1) Zmniejszenie wydatków na realizacjĉ programu „Odnowa Centrum wsi Strzeszyce” o kwotĉ 134.164,00 zł. (ze
środków PROW),
2) Zmniejszenie wydatków na realizacjĉ programu finansowanego z udziałem środków PROW „Zagospodarowanie
Centrum wsi Laskowa”: 675.000,00 zł. (ze środków PROW – 405.000,00 zł., ze środków budşetu gminy - 270.000,00
zł.),
3) Zwiĉkszenie wydatków w dziale 600, rozdział 60078 o kwotĉ 125.000,00 zł. (dotacja z budşetu państwa - 100.000,00
zł.; środki własne budşetu gminy – 25.000,00 zł.),
4) „Zagospodarowanie Centrum wsi Laskowa” - zwiĉkszenie 817.702,00 zł. (środki budşetu gminy + kredyt),
5) Zagospodarowanie i zwiĉkszenie dostĉpności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizacjĉ placu
w Laskowej przy boisku sportowym, w Ujanowicach NZOZ, oraz w Krosnej parking gminny – etap II – zmniejszenie o 295.927,00 zł. (ze środków PROW – 176.247,00 zł., budşet gminy -119.680,00 zł.),
6) „Adaptacja pomieszczeń II kondygnacji ŚDS Ujanowice” - zwiĉkszenie o kwotĉ 31.606,00 zł. (środki budşetu gminy).
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.
PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
Wyszczególnienie
1
1. DOCHODY OGÓŁEM
2. WYDATKI OGÓŁEM
3. Wynik - DEFICYT (1-2)
4. PRZYCHODY BUDŻETU:
z tego:
- przychody z zaciągniĉtych poşyczek i kredytów na
rynku krajowym - § 952
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(wolne środki jako nadwyşka środków pieniĉşnych
na rachunku bieşącym budşetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych - § 955
5. ROZCHODY BUDŻETU:
z tego:
- spłata rat z zaciągniĉtych kredytów (§ 992)
- spłata rat z zaciągniĉtych poşyczek (§ 992)

Plan
przed zmianą
2
27.623.321,90
30.248.194,90
2.624.873,00
4.087.908,00

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

3
647.813,00
273.505,00
-

4
- 374.308,00

-

374.308,00

Plan
po zmianie
5
26.975.508,90
29.974.689,90
2.999.181,00
4.462.216,00

3.607.137,00

-

374.308,00

3.981.445,00

480.771,00

-

-

480.771,00

1.463.035,00

-

-

1.463.035,00

1.251.635,00
211.400,00

-

-

1.251.635,00
211.400,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.

ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2010 r.
Dział
1

Rozdział
2

§
3

Nazwa
4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60014
6620

60014

Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy
jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
w tym: wydatki majątkowe
z tego:
- inwestycje
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE:

Dochody
5
3.397,00
3.397,00
3.397,00

Wydatki
6
3.397,00

3.397,00
3.397,00

3.397,00

3.397,00
3.397,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.
SZCZEGÓŁOWE ZWIĈKSZENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2010 r.
Dział

Rozdział

Treņć

Rodzaj dotacji z budżetu gminy

1

2

3

4

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
RAZEM zwiĉkszenia dotacji: 5.000,00 zł.

dotacja podmiotowa – dla
gminnych instytucji kultury

w tym:
- dotacje w zakresie wydatków bieżących: 5.000,00 zł.

Kwota zwiĉkszenia dotacji
dla jednostek sektora
finansów publicznych
5
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 6
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2010 r.
Dział
1

Rozdział
2

§
3

150

Nazwa
4

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15095
2020

15095

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na i zadania
bieşące realizowane przez gminĉ na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
Pozostała działalność

Dochody
5
18.050,00
18.050,00
18.050,00

Wydatki
6
18.050,00

18.050,00
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w tym: wydatki bieşące
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OGÓŁEM:

18.050,00

18.050,00

18.050,00
18.050,00
18.050,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 7
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp.

Program – jego
cel i zadania

1
1.

2
Rozbudowa
oczyszczalni ścieków
w Ujanowicach
i budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Laskowa – poprawa
infrastruktury
sanitarnej wsi –
ochrona środowiska
Budowa budynku
sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej
w Kamionce Małej
wraz z zapleczem
socjalnym
R a z e m:

2.

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
3
Urząd Gminy
Laskowa

Okres
realizacji
programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokoņć
wydatków
w 2010 r.

Wysokoņć
wydatków
w 2011 r.

Wysokoņć
wydatków
w 2012 r.

4
2009 2011

5
10.841.511,00

6
934.080,00

7
9.772.430,00

8
-

Urząd Gminy
Laskowa

2010 2012

1.687.961,00

172.387,00

756.594,00

758.980,00

x

x

12.529.472,00

1.106.467,00

10.529.024,00

758.980,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 9
do uchwały Nr LV/282/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 23 września 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Piotr Stach
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• 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 nastĉpnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie bĉdzie uwzglĉdnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego.
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