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Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
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Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 rok

3025

Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ciężkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania
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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. zmian
uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2009 r.
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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2009 r.
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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
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Rady Gminy Drwinia z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i wysokość przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.
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Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: nadania
nazwy ulicy.
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Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Niepołomice.
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Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian do Uchwały NR XV/96/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów
i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
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Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIV/171/2008 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
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Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazw
ulic w miejscowości Czajowice
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Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. –
w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
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ZESTAWIENIE
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–

Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zestawienia
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego
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UCHWAŁA NR XLVIII/353/2010
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie opłaty targowej
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 jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), w związku z art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn.
zm. ) oraz art. 47 § 4a ustawy - z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8
poz. 60 z późn. zm. ) Rada Miejska w Alwerni uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Alwerni :
1) określa wysokość stawek opłaty targowej
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa,
określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso
§ 2. Na terenie Gminy Alwernia ustala się dzienne
stawki opłaty targowej , w wysokości:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, "siatki", wózka ręcznego,
roweru - 2,50 zł
2) przy sprzedaży ze stołu, straganu, stoiska, pojazdu
samochodowego, przyczep i naczep - 10,00 zł
§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się:
400

1) w mieście Alwernia- Pan Krzysztof Siatka oraz OSP
w Alwerni
2) w Sołectwie Brodła - sołtys Pan Kazimierz Kowalik
3) w Sołectwie Grojec- sołtys - Pani Teresa Majewska
4) w Sołectwie Kwaczała- sołtys - Pan Piotr Warchoł
5) w Sołectwie Mirów- sołtys - Pan Jan Brzezoń
6) w Sołectwie Nieporaz - sołtys - Pan Jerzy Kulczyk
7) w Sołectwie Okleśna - sołtys - Pan Jan Jarząbek
8) w Sołectwie Podłęże - sołtys - Pan Marian Kubiela
9) w Sołectwie Poręba Żegoty - sołtys - Pan Marek Klatka
10) w Sołectwie Regulice- sołtys - Pan Jan Lizończyk
11) w Sołectwie Źródła- sołtys - Pan Alojzy Berny.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym
mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości
25 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty
na wartość pobranej kwoty z naniesioną datą wystawienia.
5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu
Miejskiego w Alwerni.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/11/98 Rady Miejskiej
w Alwerni z dnia 4 grudnia 1998r. w sprawie opłaty
targowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni:
Henryk Kędziora
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UCHWAŁA NR XLVIII/354/2010
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 26 stycznia 2010 r.
nazewnictwa ulic w Alwerni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 , poz. 1591 - tekst jednolity
z późn .zm. /
Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje
§ 1. Nadaje nazwę ulicy Wiśniowy Sad , drodze od
zbiegu z ul. Garncarską w kierunku północnym , oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 299/6.

§ 3. Pełny wykaz ulic po uwzględnieniu zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

§ 2. Mapa z nowonazwaną ulicą stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni:
Henryk Kędziora

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/354/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wykaz nazw ulic i placów
1) 1. ul. Belwender 2. al. Bernardyńska 3. ul. Brzeziny 4. os.Chemików 5. ul. Marii Dąbrowskiej 6. ul. Evron 7.
ul. Fabryczna 8. ul. Franciszkańska 9. ul. Garncarska 10. ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 11. ul. Jurajska 12.
os.Kamionki 13. ul. Kasztanowa 14. ul. Klasztorna 15. ul. Krzysztofa Korycińskiego 16. ul. Krakowska 17. ul. Ignacego Krasickiego 18. ul. Krótka 19. ul. Kulawki 20. ul. Kwiatowa 21. ul. Leśna 22. ul. Adama Mickiewicza 23.
ul. Modrzewiowa 24. ul. Ogrodowa 25. ul. Karola Olszewskiego 26. ul. Józefa Patelskiego 27. ul. Pręty 28. ul. Bolesława Prusa 29. ul. Przecznica 30. ul. Przyszłości 31. ul. Relaks 32. ul. Władysława Reymonta 33. ul. Różana 34.
pl. Rynek 35. ul. Sadowa 36. ul. Henryka Sienkiewicza 37. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 38. ul. Słoneczna 39. ul. Sosnowa 40. ul. Spacerowa 41. ul. Trzeciego Tysiąclecia 42. ul. Ustronie 43. ul. Widokowa 44. ul. Wiosenna 45.
ul. Wiśniowy Sad 46. ul. Wspólna 47. ul. Zygmunta Wróblewskiego 48. ul. Zacisze 49. ul. Zygmunta Zięby 50.
ul. Żaczków

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni:
Henryk Kędziora
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Poz. 401
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/354/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Mapa z nowo nazwaną ulicą
1)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni:
Henryk Kędziora
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UCHWAŁA NR XLV-358-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w
zakresie odpowiadającym wnioskowanej działalności,
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do
chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) atestowany sprzęt służący do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, nie powodujący zagrożenia dla
ich zdrowia i życia oraz nie powodujący u nich cierpienia,
b) samochód przystosowany do transportu zwierząt,
który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie klatek odpowiadających wielkością
średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,

4) zapewnić bezpieczeństwo osób wyłapujących zwierzęta,
5) dysponować nieruchomością stanowiącą miejsce
przetrzymywania wyłapanych zwierząt, w przypadku
jeżeli zwierzęta nie są przewożone bezpośrednio do
schroniska dla bezdomnych zwierząt,
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie sprzętu,
o którym mowa w ust.1 pkt 2a,
3) umowa lub inny dokument dotyczący stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, o której
mowa w ust 5, albo dokument potwierdzający prawo
własności tej nieruchomości,
5) dokument rejestracji pojazdu, a w przypadku gdy
przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

- zadaszenie i ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed negatywnymi wpływami atmosferycznymi,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą
utrzymanie czystości,

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Kubień

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,
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UCHWAŁA NR XXIX/266/09
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art.184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz..2104 z późn. zm.),
Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co następuje:
§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy Ciężkowice na
2009 rok o kwotę 55 749 zł. jak w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy Ciężkowice na
2009 rok o kwotę 1 645 zł. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy Ciężkowice na
2009 rok o kwotę 211 864 zł. jak w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
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4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Ciężkowice na
2009 rok o kwotę 1 227 602 zł. jak w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
5) Zwiększa się przychody budżetu gminy Ciężkowice na
2009 rok o kwotę 1 069 842 zł. jak w załączniku nr 3 do
uchwały.
§ 2. Plan budżetu gminy Ciężkowice po zmianach
wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały wynosi:
1) Plan dochodów w kwocie 27 594 290,34 zł.
2) Plan wydatków w kwocie 29 455 560,34 zł.
3) Deficyt budżetu gminy wynosi 1 861 270,00 zł.
4) Plan przychodów w kwocie 2 968 657,00 zł.
5) Plan rozchodów w kwocie 1 107 387,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu – do kwoty 1 419 661 zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na
spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 514 700 zł.
2. Planowany deficyt budżetu gminy Ciężkowice
na 2009 rok zostanie sfinansowany przychodami budżetowymi pochodzącymi z kredytów bankowych, pożyczek
zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz wolnymi
środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych.
§ 4. Przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu
Gminy Ciężkowice na lata 2006-2018, w brzmieniu załącznika nr 5 do uchwały.
§ 5. 1. W Uchwale Nr XXVIII/256/09 Rady Miejskiej
w Ciężkowicach z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie

Poz. 403

zmian w budżecie gminy na 2009 rok dokonuje się
zmian polegających na:
1) zmianie dotychczasowego zapisu § 4 uchwały na
następujący: „W Uchwale Budżetowej na 2009r. Gminy Ciężkowice Nr XIX/184/08 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 grudnia 2008 roku w § 12 ust.2
dodaje się po pkt.4 zapisy w brzmieniu: „5) udzielania
pożyczek z budżetu gminy do kwoty 37 500 zł.”.
2) w załączniku nr 1 do uchwały w dziale 756, rozdziale
75618, a) dochody bieżące po stronie zmniejszeń zastępuje się wartość sumy paragrafów z 4 000 zł. na
9 700 zł.
3) w załączniku nr 1 do uchwały w dziale 921, zastępuje
się nazwę i numer rozdziału z dotychczasowego 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
4) w załączniku nr 4 do uchwały w wierszu R.1.14 zastępuje się wartość rozchodów z tytułu spłat zaciągniętej
pożyczki z 34 600 zł. na 34 700 zł.,
5) w załączniku nr 1 do uchwały w dziale 926, rozdziale
92605 po stronie zmniejszeń dochodów zastępuje się
dotychczasowy § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł, na nowy w brzmieniu:
2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/266/09
Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/266/09
Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Poz. 403

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/266/09
Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/266/09
Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/266/09
Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXIX/271/2009
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ciężkowice oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn, zm), art. 80 ust. 4 oraz art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ciężkowice
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 2. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) placówce lub placówce oświatowej – należy przez to
rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja oraz
zespoły szkół lub zespoły szkolno-przedszkolne;
2) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę
Ciężkowice;
3) organie prowadzącym placówkę – należy przez to
rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą placówkę;
4) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu
Gminy Ciężkowice, na zasadach wynikających z przepisów art. 80 lub art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) i niniejszej uchwały, dotację podmiotową
w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności
bieżącej z tytułu prowadzenia placówki w danym roku
budżetowym;
5) uczniu – należy przez to rozumieć również wychowanka w przedszkolu i innej formie wychowania
przedszkolnego;
6) rozliczeniu dotacji – należy przez to rozumieć przedstawienie Gminie Ciężkowice informacji, niezbędnych
do ustalania wysokości dotacji należnej dla placówki
oraz ustalenie wysokości zobowiązania Gminy Ciężkowice z tytułu dopłaty na rzecz placówki względnie
ustalenie kwoty pieniężnej należnej Gminie Ciężkowice z tytułu nadpłaty dotacji;
7) nadpłacie dotacji – należy przez to rozumieć dotacje
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
§ 3. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego
ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 %
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Ciężkowice.

2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne
publiczne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, otrzymuje na każdego
ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Ciężkowice, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 %
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Ciężkowice.
3. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego
ucznia dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 %
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Ciężkowice – pod warunkiem
że osoba prowadząca przedszkole niepubliczne poda
planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne
niepubliczne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego
ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Ciężkowice, z tym że
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Ciężkowice – pod warunkiem że osoba
prowadząca niepubliczną formę wychowania poda planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
5. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia
dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego
typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Ciężkowice.
6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Ciężkowice w danym roku – pod warunkiem że
osoba prowadząca szkołę poda planowaną liczbę
uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie
wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
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2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawie-

dotacja według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.

1) datę sporządzenia wniosku;
2) pieczęć organu prowadzącego zawierającą nazwę
organu oraz adres;
3) nazwę placówki, wraz z adresem, na którą ma być
przekazywana dotacja;
4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do Ewidencji
Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonej przez Gminę Ciężkowice – w przypadku niepublicznego przedszkola, zespołu i punktu przedszkolnego oraz szkoły podstawowej i gimnazjum,
5) datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły
publicznej – w przypadku szkoły niepublicznej;
6) numer rachunku bankowego placówki (wraz ze wskazaniem nazwy banku), na który ma być przekazywana
dotacja;
7) określenie planowanej na dany rok liczby uczniów, na
których ma być udzielona dotacja. Przedszkola dodatkowo podają liczbę:
a) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice,
b) uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin,
c) uczniów niepełnosprawnych;
8) klauzulę w sprawie zobowiązania do informowania
organu dotującego przez organ prowadzący o zmianach zachodzących w liczbie uczniów w okresie dotowanym, zmianach zachodzących w nazwie i numerze
rachunku bankowego, na który ma być przekazywana
dotacja, zmianach zachodzących w nazwie i adresie
osoby prawnej i fizycznej prowadzącej placówkę;
9) wniosek o dotację winien być podpisany przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń majątkowych
i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami
w aktualnym i właściwym (dla organu prowadzącego)
rejestrze.

4. Organy prowadzące przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego zobowiązane są do złożenia informacji o terminie przerwy w okresie letnim, nie
później niż do dnia 5 czerwca danego roku.

rać:

§ 5. 1. Organ dotujący powiadamia organ prowadzący placówkę o wysokości dotacji ustalonej na jednego ucznia obowiązującej w danym roku, po ustaleniu jej
wysokości.
2. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego kwot w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Ciężkowice, stanowiących
podstawę do naliczenia dotacji, organ dotujący dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio,
o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji
na kolejne miesiące danego roku.
3. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na jednego
ucznia powiadamiany jest organ prowadzący placówkę,
do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.
§ 6. 1. Dotacje dla placówek prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne, inne niż Gmina Ciężkowice, są
przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących
placówki.
2. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy placówki.
3. Organ prowadzący placówkę przedkłada organowi dotującemu pisemną informację o aktualnej liczbie
uczniów, do dnia 10 miesiąca, na który zostaje udzielona

§ 7. 1. Organ prowadzący placówkę sporządza
i przekazuje organowi dotującemu rozliczenie roczne
w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego.
2. Rozliczenie dotacji dokonuje się według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozliczenie dotacji winno być podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami
w aktualnym i właściwym (dla organu prowadzącego)
rejestrze.
4. Organ dotujący może kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej placówce.
5. Osoby upoważnione przez organ dotujący do
przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
6. Organ dotujący w związku z przeprowadzaną
kontrolą prawidłowości wykorzystywania dotacji przez
placówkę może przetwarzać dane osobowe uczniów tej
placówki.
7. Tryb kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Nadpłaty dotacji a także dotacje wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem, stwierdzone przez organ
dotujący, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Ciężkowice na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240).
§ 8. 1. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący placówkę decyzji o jej likwidacji, jest on zobowiązany do poinformowania organu dotującego o planowanym terminie likwidacji w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji o likwidacji.
2. Po likwidacji placówki, organ prowadzący zobowiązany jest do dokonania rozliczenia udzielonej
dotacji za okres działalności w danym roku, w terminie
30 dni od daty jej likwidacji.
§ 9. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XLII/373/06 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 września 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne na terenie Gminy Ciężkowice.
2) Uchwała Nr XXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: trybu
udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji
udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Ciężkowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Rady Miejskiej W Ciężkowicach
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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UCHWAŁA NR XXXII/335/09
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2009 r.
zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165, art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
116.181 zł. i zmniejsza się o kwotę 100.000 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000 zł.
i zmniejsza się o kwotę 612.167 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmniejsza
się planowany deficyt w uchwale budżetowej Gminy
Dąbrowa Tarnowska na 2009 r. z kwoty 5.113.841 zł. do
kwoty 4.515.493 zł.
2. Planowany deficyt
4.515.493 zł. zostanie pokryty:

budżetowy

w

kwocie

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.423.700 zł.
b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.091.793 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

inwestycyjne na lata 2009 – 2011 otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w latach
2008 – 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do
niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
5. Dokonuje się zmian przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej
Uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej dotyczący prognozy sfinansowania długu Gminy Dąbrowa
Tarnowska w latach 2008 – 2017 otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 5. W treści uchwały budżetowej w § 8 dotyczącym
limitów dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów
i pożyczek w wysokości 4.022.048 zł. zastępuje się kwotą
3.423.700 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki majątkowe Gminy na
2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszej
uchwały.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącej limitów dla wydatków na wieloletnie programy

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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DOCHODY- ZMIANY
W ZŁ.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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WYDATKI
W ZŁ.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/335/09
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 18 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2009 R.
W ZŁ.
LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

1.
2.
3.

DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
DEFICYT BUDŻETU GMINYOGÓŁEM:
Z TEGO:

116.181,00
30.000,00

100.000,00
612.167,00

PLAN PO
ZMIANACH
46.842.669,31
51.358.162,31

4.515.493,00

PRZYCHODY BUDZETU OGÓŁEM:
Z TEGO:

_

598.348,00

4.

-

598.348,00
598.348,00

6.912.906,00
3.316.700,00
107.000,00
3. 489.206,00

-

-

2.397.413,00
1.107.413,00
1.290.000,00

5.

- Pożyczki z 2008 r.
- Pożyczki
- Kredyty
- wolne środkijako nadwyżkaśrodków pieniężnychna
rachunkubieżącym budżetu wynikająca z rozliczeńkredytów i pożyczek z lat ubiegłych
ROZCHODYBUDŻETU OGÓŁEM:
Z TEGO:
spłata zaciągniętych pożyczek
spłata zaciągniętych kredytów

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXII/335/09
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 18 grudnia 2009 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY DABROWA TARNOWSKA NA 2009 R. - ZMIANY
W ZŁ.
Dz.
1
700

ROZDZ.
2
70005

754
75412
801
80101

900
90001
921
91120
926
92601

NAZWA
ZMNIEJSZENIA
3
4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
131.940
Modernizacja budynku Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim
131.940
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
16.000
Modernizacja budynku OSP Laskówka Chorąska, Program- Małopolskie
16.000
Remizy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
3.300
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
2.700
w Smęgorzowie wraz z wyposażeniem
Projekt budowy boisk wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych dla dzieci
600
i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
GOPPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
240.000
Kanalizacja sanitarna wsi Szarwark w Gminie Dąbrowa Tarnowska
240.000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
10.000
Rewaloryzacja zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej II etap
10.000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
18.000
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Smęgorzowie, Program „ ORLIK9.000
PLUS”
Program „ MOJE BOISKO ORLIK9.000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
419.240
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 18 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011
W TYS. ZŁ.
Lp.

Nazwa zadania

Rozmiar
rzeczowy

1
2
3
0 DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ
1.
Budowa ul. Żabieńskiej Bocznej
w Dąbrowie Tarnowskiej
2.
Budowa ul. Niecałej
w Dąbrowie Tarnowskiej
3.
Budowa ul. Leśnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
4.
Budowa ul. Ligęzów
II etapw Dąbrowie
Tarnowskiej
5.
Budowa ul. Ręgorowicza – projekt +
odszkodowania
6.
Projekt + przebudowa ul. Sucharskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej
7.
Przebudowa
ulice
ciąg
ul. Spadoweji
pieszy
ul. Zaręby, przebudowa drogi osiedlowej i budowa
ciągu pieszego
i parkingu w Dąbrowie Tarnowskiej
8.
Modernizacja
i rozwój obiektów
infrastruktury społecznej na os. Westerplatte w DT
w ramach programu
rewitalizacji
9.
Projekt + przebudowa dróg gminnych:
Aleje Wolności,
Kościuszki, Zazamcze i Nowa
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1.
Modernizacja bu1 szt.
dynku Domu Ludowego w Gruszowie
Wielkim
2
Budowa budynku
wielofunkcyjnego na
potrzeby MiejskoGminnego Ośrodka
Wsparcia Rodziny
w Dąbrowie Tarnowskiej
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.
Budowa sali gimna1 szt.
stycznej przy Pu24 x
blicznej Szkole
Podstawowej w
Smęgorzowie wraz
z wyposażeniem

Jednostka
realizująca

Okres
realizacji

Łączne
nakłady
finansowe

Nakłady na lata
2009
2010

2011

po
2011

6

Nakłady
poniesione
do2008r.
(w tys. zł.)
7

4

5

8

10

11

Urząd
Miejski

2007
2009

829,5

410,5

419

-

-

Urząd
Miejski

2007
2009

363

118

245

-

-

Urząd
Miejski

2007
2009

1.169

304

865

-

-

Urząd
Miejski

2008
2009

722,2

173,2

549

-

-

Urząd
Miejski

2008
2009

133

33

-

-

-

Urząd
Miejski

2007
2009

1.115,5

119

498,5 UM
498
NPPDL

Urząd
Miejski

2007
2010

1.551

115

-

136
UM
500
MRPO

300
UM
500
MRPO

Urząd
Miejski

2009
2011

5.560

-

10 UM

900
UM
2.100
MRPO

765
UM
1.785
MRPO

Urząd
Miejski

2009
2010

4.214,4

-

50 UM

2.082,2
UM
2082,2

9

100

-

NPPDL
Urząd
Miejski

2009
2010

530,4

-

18,1

Urząd
Miejski

2009
2011

1.889,3

-

10

202,1
UM
310,2
PROW
70 UM
163,3
MRPO

-

-

493,8
UM
1.152,2
MRPO

Urząd
Miejski

2007
2009

1.442,3

400

1.042,3w
tym170
FRKF

-
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DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
20 przep
Urząd
2007
10.511
1.
Kanalizacja sanitar286 przyMiejski
na wsiw Gminie
7.349
2010
łączy
Dąbrowa Tarnowska
3.162
I etap: Żelazówka +
121 przy2007
Szarwark
łączy
2010
Zadanie 1 Szarwark
165 przyZadanie 2 Żelazówłączy
ka

538 w tym:
poż. WFOŚ
418,9
526
w tym:
poż. WFOŚ
418,2

2.

Gospodarka wodno
– ściekowa na
terenie Gminy
DT/Żelazówka –
Brnik/

3.

Kanalizacja
wsi Lipiny

4

sieć kan.
215 przyłączy

Poz. 405

Urząd
Miejski

2009
2010

8.120,5

-

2.081,9
w tym:
poż. WFOŚ
1.946,3
135,6 UM
2.636
w tym: 400
POIiŚ
1.370,4 poż.
WFOŚ
865,6 UM
65 UM

Urząd
Miejski

2009
2011

8.690,6

-

-

2.570

70

1.421,2

350,2

-

1.071
wtym:
1.045
MRPO

-

-

12.000

-

-

3.050
w tym:
762 UM
2.288
MRPO

2.600
w tym:
650 UM
1.950
MRPO

1.920

-

10 UM

300 UM
700
MRPO

6.350
w tym:
1.588
UM
4.762
MRPO
273 UM
637
MRPO

1.957,6

19,6

-

797
MRPO
115 UM

850
MRPO
176 UM

-

6.009,2

9,2

-

2.000
tym:
1.000
UM
1.000
MRPO

4.000w
tym:
2.000
UM
2.000
MRPO

-

Uzbrojenie strefy
4 przep.
Urząd
2008
gospodarczeji kana120 przyMiejski
2009
lizacja sanitarna wsi
łączy
Morzychna i ul.
Żabieńskiejw Dąbrowie Tarnowskiej
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1.
Modernizacja buUrząd
2008
dynku Miejskiej
Miejski
2009
Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie
Tarnowskiej.
2.
Renowacja SynagoUrząd
2009
gi w DT – perły
Miejski
2012
architektury Chasydóww Polsce –
utworzenie Ośrodka
Spotkania Kultur
3.
Renowacja histoUrząd
2009
rycznego parku wraz
Miejski
2011
z otoczeniem
w ramach programu
rewitalizacji
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1.
Kolektory słoneczne
Urząd
2008
krytej pływalni
Miejski
2009
w Dąbrowie
Tarnowskiej
2.
Budowa hali spor2008
towej na terenie
2010
Ośrodka Sportu
i Rekreacji
w Dąbrowie
Tarnowskiej

4.729,1
w tym:
4.729,1
UM

2.571
w tym:
1728,5
POIiŚ
842,5
UM
2.965 UM
2.500
PROW
1.000
MRPO
850
UM 150

-

5.484,5
w tym:
3.071,5
POIiŚ
2.413
UM
1.725,6
UM
1.500
PROW
1.500
MRPO
1.275
UM 225

-

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W LATACH 2008-2010
W TYS. ZŁ.
Lp.

1
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania

2
Przebudowa ul. Spadowej
i ul. Zaręby, przebudowa
drogi osiedlowej + budowa
ciągu pieszego i parkingu
w Dąbrowie Tarnowskiej
Modernizacja i rozwój
obiektów infrastruktury
społecznej na os. Westerplatte w DT w ramach
programu rewitalizacji
Kanalizacja sanitarna wsi
w gminie Dąbrowa Tarnowska
I etap: Żelazówka + szarwark
Zadanie 1 Szarwark
Zadanie 2 Żelazówka

Uzbrojenie strefy gospodarczej i kanalizacja sanitarna wsi Morzychna
i ul. Żabieńskaw Dąbrowie
Tarnowskiej
Kolektory słoneczne krytej
pływalniw Dąbrowie Tarnowskiej

Rozmiar
rzeczowy

Jednostka
realizująca

Okres
realizacji

3

4
Urząd
Miejski

5
2007
2010

Urząd
Miejski

Urząd
Miejski

32,9 km
20 przep.
286
przyłączy
20,3 km
121 przyłączy
11,7 km
165 przyłączy

10
km
4 przepusty
120
przyłączy

Łączne
nakłady
finansowe
6
1.551

2009
2011

2007
2010
2007
2010

Nakłady na lata
2008

2009

2010

po 2010

7
81 UM

8
136
UM
500
MRPO

9
136 UM
500
MRPO

10
300 UM
500
MRPO

5.560

-

10 UM

900 UM
2.100
MRPO

765 UM
1.785
MRPO

10.511
7.349
3.162

538 w tym:
poż 418,9
WFOŚ
526 w tym:
poż. 418,2
WFOŚ

2.081,9
w tym:

4.729,1
w tym:
4.729,1
UM

1.946,3
poż.
w
WFOŚ
135,6
UM
2.636
w tym:
400
POIiŚ

Urząd
Miejski

2008
2009

2.570

70

1.370,4
poż
w
WFOŚ
865,6
UM
-

Urząd
Miejski

2008
2009

1.957,6

19,6 UM

-

-

6.

Modernizacja budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Urząd
Miejski

2008
2009

1.421,2

7.

Budowa hali sportowej na
terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dąbrowie
Tarnowskiej
Gospodarka wodno –
ściekowa na terenie Gminy
DT/Żelazówka – Brnik/

Urząd
Miejski

2008
2010

6.009,2

350,2
w
tym:pożyczka
WFOŚ 180,00
9,2 UM

Urząd
Miejski

2009
2010

8.120,5

-

65 UM

Urząd
Miejski

2009

78,4

-

19,4
UM
59
MRPO

Urząd
Miejski

2009
2012

12.000

-

-

8.

9.

10.

Małopolski System Informacji Turystycznej – przystosowanie lokalu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Dąbrowie Tarnowskiej na
Punkt Informacji Turystycznej w Dąbrowie T.
Renowacja Synagogi w DT
– perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie
Ośrodka Spotkania Kultur

12,3 km
sieć kan.
215
przyłaczy

-

1.000 w
tym:
MRPO
850

1.500
w tym
MRPO
1.275

797
MRPO
115
UM
1.071
wtym:
1.045
MRPO
1.000
UM
1.000
MRPO
2.571
w tym:
1.728,5
POIiŚ
842,5
UM
-

850
MRPO
176 UM

3.050
w tym:
762
UM
2.288
MRPO

-

2.000UM
2.000
MRPO
5.484,5
w tym:
3.071,5
POIiŚ
2.413
UM
-

8.950
w tym:
2.238
UM
6.712
MRPO
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11

Modernizacja budynku
Domu Ludowego
w Gruszowie Wielkim

Urząd
Miejski

2009
2010

530,4

-

18,1
UM

12.

Kanalizacja wsi Lipiny

Urząd
Miejski

2009
2011

8.690,6

-

-

13.

Renowacja historycznego
parku wraz
z otoczeniem w ramach
programu
rewitalizacji
Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby
Miejsko Gminnego Ośrodka
Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

Urząd
Miejski

2009
2011

1.920,0

-

10 UM

Urząd
Miejski

2009
2011

1.889,3

-

10

14.

202,1
UM
210,2
PROW
2.965
UM
2.500
PROW
300 UM
700
MRPO

1.725,6
UM
1.500
PROW
273 UM
637
MRPO

70UM
163,3
MRPO

493,8 UM
1.152,2
MRPO

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXII/335/09
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 18 grudnia 2009 r.
ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W ZŁ.
DZ.

NAZWA JEDNOSTKI

1

2
Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Przedszkole Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
Przedszkole w Smęgorzowie
RAZEM

1.
2.
3.

ZWIĘKSZENIE PLANU
DOCHODÓW
3
21.166
12.123
2.802
36.091

ZMNIEJSZENIE PLANU
WYDATKÓW
4
21.166
12.123
2.802
36.091
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZŁ.
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90011
1. Stan środków pieniężnych na 1.01.2009 r.
2. Przychody
3. Wydatki ogółem, z tego na:
gospodarkę odpadami
edukację ekologiczną
dotację do badania opryskiwaczy
badanie gleb
urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzaczeń, inwentaryzacja dendrologiczna
budowę podczyszczalnika na wylocie kanalizacji burzowej
dotację do usunięciawyrobów z azbestu
likwidację dzikich wysypisk
finansowanie kosztów akcji „ sprzątanie świata”
zakup koszy
4. Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.

79.930
140.000
185.930
50.000
15.000
3.000
3.000
46.930
23.000
20.000
10.000
5.000
10.000
34.000

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXII/335/09
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 18 grudnia 2009 r.
PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W LATACH 2008-2017
W TYS. ZŁ.
Lp.
1
1.
2
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
9.

WYSZCZEGÓLNIENIE
2
Dochody budżetu
Wydatki budżetu w tym:
Koszty obsługi długu
Wydatki na poręczenie i gwarancje
Nadwyżka/deficyt budżetu
(1-2)
Przychody budżetu razem:
w tym:
Zaciągane kredyty
Zaciągane pożyczki
Wolne środki
Zwrot pożyczki
Rozchody budżetu w tym:
Spłata rat pożyczek
Spłata rat kredytów
Kwota zadłużenia budżetu
gminy na koniec roku art. 170
Wskaźnik zadłużenia budżetu
Spłata zobowiązań budżetu
art. 169
Wskaźnik obciążenia budżetu
spłatami

2008 r.
3
43.602
41.654
365
-

2009 r.
4
46.843
51.358
480
163

2010 r.
5
45.010
42.000
390
157

2011 r.
6
45.365
42.820
210
151

2012 r.
7
45.401
43.650
120
145

2013 r.
8
45.964
44.500
75
139

+ 1.948

- 4.515

+ 3.010

+ 2.545

+ 1.751

+1.464

3.422

6.912

1.017
2.405
1.881
591
1.290
5.398

3.423
3.489
2.397
1.107
1.290
6.424

2.418
1.128
1.290
4.006

1.954
1.129
825
2.052

1.159
928
231
893

872
872
21

12,38
2.246

13,71
3.040

8,90
2.965

4,52
2.315

1,97
1.424

0,05
1.086

5,15

6,48

6,58

5,10

3,13

2,36

2014 r.
9
46.913
46.300
16
133

2015 r.
10
46.800
46.800

2016 r.
11
47.000
47.000

2017 r.
12
47.500
47.500

127

91

172

127

91

-

0,36

0,27

0,19

-

+ 613

21
21
-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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UCHWAŁA NR XXXIII/338/09
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r.
nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165, art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ - Rada Miejska
w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje.
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
72.280 zł. i zmniejsza się o kwotę 70.479 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.731 zł.
i zmniejsza się o kwotę 2.930 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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DOCHODY w zł

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/338/09
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
406

407
407

UCHWAŁA NR XXXIII/349/09
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 191 ust.2, 3 i 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje.
§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz plan finansowy tych wydatków, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Ostateczny termin dokonania wydatków o których
mowa w § 1 ust. 1 ustala się na dzień 31 maja 2010 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/349/09
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wykaz wydatków niewygasających w roku budżetowym 2009 oraz plan finansowy tych wydatków
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
Dz.
ROZDZ.
§
600
60016
6050
600

60016

700

70005

PRZEZNACZENIE

Opracowanie projektu budowy dróg- ul. Ogrodowa,
ul. Nadbrzeżna, ul. Czernia
6050
Opracowanie projektu na modernizacje ul. Kopernika sięgacz
6050
Koncepcja i projekt zagospodarowania Rynku
Ogółem wydatki niewygasające

KWOTA

TERMIN
REALIZACJI

103.680

31.05.2010 r.

15.250
54.900
173.830

31.05.2010 r.
31.05.2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
407

408
408

UCHWAŁA NR XXXV/198/09
RADY GMINY DRWINIA
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i wysokość przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Drwinia.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),
art.30 ust.6 ,6a i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz.674 z późn. zm.),w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
Nr 22 , poz.181 z późn.zm.) , Rada Gminy w Drwini
uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się Regulamin określający szczegółowe
zasady i wysokość przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym

jest Gmina Drwinia, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drwinia.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/171/09 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 kwietnia 2009 r.w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i wysokość
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe
zasady
przyznawania
dodatku
mieszkaniowego
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Drwini:
Andrzej Pięta
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/198/09
Rady Gminy Drwinia
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady
i wysokość przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach , dla których organem
prowadzącym jest Gmina Drwinia.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Wójcie – rozumie się przez to : Wójta Gminy Drwinia,
2) szkole – rozumie się przez to przedszkole , szkołę
podstawową i gimnazjum,
3) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach , szkołach , gimnazjach , dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Drwinia,
4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w ust.3,
5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin określony w art.42 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz.674 z późn.zm.),
6) godzinie ponadwymiarowej – rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
7) minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego –
rozumie się prze to stawkę wynagrodzenia odpowiadającą posiadanym przez nauczyciela kwalifikacjom, stopniowi awansu zawodowego oraz realizowanemu obowiązkowemu wymiarowi godzin,
8) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września do 31 sierpnia roku następnego,
9) klasie – należy przez to rozumieć oddział zerowy
lub grupę przedszkolną,
10) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły,
a także wychowanka przedszkola,
11) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.)
12) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 ,
poz.181 z późn.zm.).

§ 2. Niniejszy regulamin określa wysokość i zasady przyznawania :
1) dodatku za wysługę lat
2) dodatku motywacyjnego
3) dodatku funkcyjnego
4) dodatków za warunki pracy
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród
7) dodatku mieszkaniowego.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Wysokość oraz warunki nabywania przez
nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art.33 ust.1 Karty Nauczyciela oraz § 7
rozporządzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4. W zależności od jakości pracy , w tym spełnienia ogólnych oraz szczegółowych warunków,
o których mowa w § 6 rozporządzenia oraz § 5 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.
§ 5. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie co najmniej
pięciu niżej wymienionych kryteriów szczegółowych :
1) uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie
dydaktycznym , a w szczególności :
a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów lub sprawdzianów,
b) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych sukcesami w olimpiadach, konkursach , zawodach itp.,
c) posiadanie
udokumentowanych
osiągnięć
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami
mającymi trudności w nauce;
2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych,
a w szczególności :
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania
własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnionym,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną:
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3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności :
a) stałe doskonalenie skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
b) tworzenie i realizowanie indywidualnych programów nauczania, wychowania czy profilaktycznych.
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 Karty Nauczyciela , w tym w szczególności :
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,
d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
uwzględniających potrzeby uczniów,
e) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi , któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole
dodatku funkcyjnego jest :
1) skuteczność zarządzania szkołą zapewniającą ciągły
rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, umiejętność
racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły
oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, w tym funduszy europejskich,
2) sprawność organizacyjna szkoły,
3) efekty pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
4) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy uczniom oraz
pracownikom,
5) kształtowanie polityki kadrowej w szczególności
pozyskiwanie i zatrudnianie nauczycieli wykwalifikowanych,
6) dbałość o infrastrukturę szkoły,
7) dostosowanie wewnątrzszkolnego prawa do wymogów reformy,
8) współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego
szkoły, środowiskiem lokalnym i organami samorządowymi wsi,
9) tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości
wobec pracowników i uczniów,
10) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności w zakresie edukacji regionalnej i zdrowotnej oraz profilaktyki uzależnień.
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§ 6. Dodatek motywacyjny wynosi : 1. dla dyrektora do 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego,
2. dla wicedyrektora do 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego
3. dla nauczyciela do 10 % jego wynagrodzenia
zasadniczego.
§ 7. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły z uwzględnieniem warunków
określonych w § 5 ust.1 niniejszego regulaminu.
2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły
przyznaje Wójt Gminy Drwinia z uwzględnieniem
warunków określonych w § 5 ust.2 niniejszego regulaminu.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres
nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 8 miesięcy.
§ 8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny.
§ 9. 1. Nauczycielowi , któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje
dodatek funkcyjny obliczany % na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym w następującej wysokości :
1) Dyrektor Przedszkola 1 oddziałowego od 10 % do 20 %
2) Dyrektor przedszkola 2 oddziałowego od 15 % do 25 %
3) Dyrektor Szkoły liczącej do 6 oddziałów od 10 % do 30 %
4) Dyrektor Szkoły powyżej 6 oddziałów od 20 % do 50 %
5) Z-ca Dyrektora od 10 % do 20 %
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po dwóch miesiącach zastępstwa.
§ 10. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę :
a) wielkość szkoły , w tym ilość oddziałów i liczbę
uczniów,
b) liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
c) bazę lokalową, w tym jakość zarządzania budynkami oraz obiektami sportowymi,
d) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska .
§ 11. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje Wójt Gminy Drwinia , a wicedyrektorom
przyznaje Dyrektor szkoły.
§ 12. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny
z tytułu :
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu , w wysokości
1 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygo-
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towaniem pedagogicznym, za każdego nauczyciela
powierzonego opiece,
2) powierzenie wychowawstwa klasy niezależnie od
wymiaru pracy nauczyciela w wysokości od 2 do
4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym w zależności od liczby
uczniów :
- do 10 uczniów – 2 %
- od 11 – 20 uczniów – 3 %
- powyżej 20 uczniów – 4 %
2. Dodatki o których mowa w ust.1 przyznaje
dyrektor szkoły.
§ 13. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry ,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy.
§ 14. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę
w trudnych warunkach określonych w § 8 rozporządzenia oraz za pracę w warunkach uciążliwych określonych w § 9 rozporządzenia.
§ 15. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie :
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 20 % stawki godzinowej za
każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć,
2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach ( oddziałach), szkołach ( klasach ) specjalnych oraz indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w wysokości 5 % stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - w wysokości 5 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania.
§ 16. Dodatek za uciążliwe warunki przysługuje
z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w § 9 rozporządzenia - w wysokości 5 % stawki godzinowej za
każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.
§ 17. 1. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi
przyznaje dyrektor a dyrektorowi Wójt Gminy.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
§ 18. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust.2 , dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub
uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

– 3058 –

Poz. 408
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.42
ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela , o której
mowa w ust.1 i 2 ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób
, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 19. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze
specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Drwini Nr XX/115/04 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.
Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy.
§ 20. 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez
Gminę, położonej na terenie wiejskim oraz w miastach liczących do 5000 mieszkańców przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od
stanu rodzinnego, zwany dalej dodatkiem wypłacany
co miesiąc w wysokości :
- 1 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia
ustalonego odrębnymi przepisami,
- 2 % minimalnego wynagrodzenia – dla 2 osób
- 3 % minimalnego wynagrodzenia – dla 3 osób
- 4 % minimalnego wynagrodzenia – dla 4 i więcej
osób.
2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł
pomija się , a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla
się do pełnego złotego.
3. Kwoty dodatków, o których mowa w ust.1,
będą waloryzowane, gdy minimalne wynagrodzenie,
o którym mowa w ust.1 ulegnie podwyższeniu.
4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących :
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostających na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez niego
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące
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studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku
życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodów.

Poz. 408,409
Rozdział 8
Postanowienia końcowe.
§ 22. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela
oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
Nr 22, poz.181 z późn.zm.)

5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust.4, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenia podlegają zwrotowi.

§ 23. Zmiany w regulaminie następują w trybie
właściwym dla jego uchwalenia.

6. Nauczycielowi i jego małżonce zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 24. Regulamin uzgodniono z organizacjami
związkowymi.

7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od aktu prawnego do zajmowania przez niego
lokalu mieszkalnego.
8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego pracodawcę.
§ 21. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela( dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek
nauczycieli będących współmałżonkami.

Przewodniczący Rady Gminy w Drwini:
Andrzej Pięta

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły , a dyrektorowi – organ prowadzący szkołę.
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UCHWAŁA NR LIX/605/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy.
Na podstawie 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 późn. zm.) – Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę: „Flisaków” - ulicy położonej w Niepołomicach oznaczonej ewidencyjnie jako
działka Nr 117 oraz działka Nr 130.
2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1 określa
załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się pisownię przyjętej nazwy ulicy,
o której mowa w § 1, w systemie informatycznym
w pełnym brzmieniu tj.: „Flisaków”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Ciastoń
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Poz. 409,-4,-3,-2,-1,
Poz. 409

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR NR LIX/606/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Niepołomice.
Na podstawie 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 późn. zm.) – Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:

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

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/30/89 Rady Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 23 stycznia 1989 r. w sprawie
nazwy ulicy w Niepołomicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Ciastoń

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
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UCHWAŁA NR XXIX/179/2010
RADY GMINY TOKARNIA
z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały NR XV/96/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów
szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
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 (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3
i art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Tokarni
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/96/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów
i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych,

gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami
oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Tokarnia wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w placówkach oświatowych, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych
w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –
Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą
różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:
- 2 oddziały
- 3 oddziały
- 4 i więcej oddziałów
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych bądź szkoły podstawowej liczącej:
- do 6 oddziałów i mniej niż 100 uczniów
- 6 i więcej oddziałów i powyżej 100 uczniów
Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych bądź szkoły podstawowej 12 i więcej
oddziałów
Dyrektor Gimnazjum
Wicedyrektor Gimnazjum liczącego 12 i więcej oddziałów

2.

3.
4.
5.

Tygodniowy
wymiar zajęć
12
10
8
10
5
8
5
8
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2. § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i uczniami oraz na rzecz
dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych

Poz. 411,412

w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –
Karta Nauczyciela, a zatrudnionych w placówkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Tokarnia, w pełnym wymiarze zajęć według
następujących norm:

Lp.

Stanowisko

1.
2.
3.

Pedagog
Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną
Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi,
uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
Nauczyciel oddziału przedszkolnego w przedszkolu oraz przy szkołach podstawowych prowadzący zajęcia w grupie (z konieczności) mieszanej obejmującej zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci z innych grup wiekowych
Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi oddziału przedszkolnego i uczniami klasy pierwszej (klasy łączone)
Nauczyciel - logopeda

4.

5.
6.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tokarnia, Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół
w Tokarni oraz Dyrektorom placówek oświatowych.

Obowiązkowy wymiar
godzin
20
18
18
22

18
18

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi

Przewodniczący Rady Gminy:
Antoni Dragosz
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UCHWAŁA NR XLI/290/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2008 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść postanowień Uchwały Rady
Gminy Wielka Wieś Nr XXIV/171/2008 z dnia 01 października 2008r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXX/217/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w ten
sposób, że:
1) Zmienia się § 1 ust. 1 pkt. 23B. Uchwały, w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:
23B. ul. Na Wygwizdowie (wg PESEL ul. Na Wygwizdowie) biegnąca w kierunku wschodnim od granicy
z obrębem Szyce po części działki (do granicy z działką
nr 198) oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako
działka nr 197
§ 2. Pozostałe postanowienia w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Rozmieszczenie ulicy, o której mowa w § 1
pkt 1 uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 5.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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Poz. 412
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/290/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 7 stycznia 2010 r.

Rozmieszczenie ulic Giebułtów

412

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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UCHWAŁA NR XLI/291/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czajowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś
uchwala, co następuje:
§ 1. W miejscowości Czajowice nadaje się nazwy
ulicom dotąd bezimiennym.
1) ul. Ojcowska (wg PESEL: Ojcowska) Biegnąca od
granicy obrębu z miejscowością Biały Kościół w kierunku północno-zachodnim po działce oznaczonej
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 547 do
granicy obrębu z miejscowościami Jerzmanowice gm.
Jerzmanowice i Ojcowem w gminie Skała. Długość
ulicy: 2460 metrów, początek numeracji od strony południowo-wschodniej, od granicy z miejscowością
Biały Kościół.
2) ul. Łokietka (wg PESEL: Łokietka) Przecznica ulicy
Ojcowskiej, biegnąca na północny-wschód, po działce
oznaczonej w EGiB nr 526/2 i 535 gdzie droga się rozwidla na długości końcowych 170 m. Ulica łokietka
biegnie do granicy obrębu z miejscowością Ojców
gm. Skała. Długość ulicy: 1950 m, początek numeracji
od strony ulicy Ojcowskiej.
3) ul. Widokowa (wg PESEL: Widokowa) Przecznica ulicy
Łokietka, biegnąca w kierunku południowo-zachodnim
po działce oznaczonej w EGiB nr 540 na odcinku
870 m, następnie skręcająca w kierunku południowym
po działkach oznaczonej w EGiB nr 545 i 525/1 na odcinku 280 m, do ulicy Ojcowskiej. Długość ulicy
1150 m, początek numeracji od strony ulicy Łokietka.
4) ul. Jamki (wg PESEL: Jamki) Przecznica od ulicy Ojcowskiej, biegnąca w kierunku północno-wschodnim
po działce oznaczonej w EGiB nr 527/1 do granicy obrębu z miejscowością Ojców gm. Skała, do ulicy Kasztanowej. Długość ulicy: 390 m, początek numeracji od
strony ulicy Ojcowskiej.
5) ul. Słoneczna (wg PESEL: Słoneczna) Przecznica od
ulicy Ojcowskiej, biegnąca w kierunku północnowschodnim po działce oznaczonej w EGiB nr 532/1 na
odcinku 265m, dalej skręcająca na północny-zachód
i biegnąca na odcinku 22 m po działce nr 532/1 i na
odcinku 840 m po działce 531 do skrzyżowania z ulicą
Jamki. Długość ulicy: 1127 m, początek numeracji od
strony ulicy Ojcowskiej.
6) ul. Nad Stawem (wg PESEL: Nad Stawem) Przecznica
od ulic Słonecznej i Kasztanowej, biegnąca w kierunku
północno-wschodnim po działce oznaczonej w EGiB

nr 532/. Długość ulicy: 290 m, początek numeracji od
strony ulicy Słonecznej.
7) ul. Dworska (wg PESEL: Nad Dworska) Przecznica od
ulicy Łokietka i Kasztanowej, biegnąca w kierunku
północno-zachodnim i południowo-zachodnim po
działce oznaczonej w EGiB nr 530. Długość ulicy:
310 m, początek numeracji od strony ulicy Łokietka.
8) ul. Kasztanowa (wg PESEL: Kasztanowa) Przecznica
od ulicy Dworskiej, biegnąca w kierunku południowozachodnim na odcinku 70 m, a dalej skręcająca w kierunku północno-zachodnim do ulicy Jamki, biegnąca
po działce oznaczonej w EGiB nr 528. Na ostatnich
135 m ul. Kasztanowa przebiega wzdłuż granicy obrębu z miejscowością Ojców gm. Skała. Długość ulicy:
940 m, początek numeracji od strony ulicy Dworskiej.
9) ul. Modrzewiowa (wg PESEL: Modrzewiowa) Przecznica od ulicy Dworskiej, biegnąca w kierunku północno-zachodnim na odcinku 220 m, a dalej skręcająca w kierunku północno-zachodnim po działce oznaczonej w EGiB nr 529 do granicy obrębu z miejscowością Ojców, gm. Skała. Długość ulicy: 620 m, początek
numeracji od strony ulicy Dworskiej.
10) ul. Krakowska (wg PESEL: Krakowska) Przecznica od
ulicy Ojcowskiej, biegnąca w kierunku południowozachodnim, przechodząca przez dwie miejscowości:
Czajowice gdzie znajdują się początkowe 24 metry ulicy po działce oznaczonej w EGiB nr 547, pozostała
część w miejscowości Bębło po działce oznaczonej
nr 110. Niniejsza Uchwała podejmuje nazwę ulicy
Krakowskiej tylko w obrębie Czajowice. Początek numeracji od strony ulicy Ojcowskiej.
§ 2. Rozmieszczenie ulic, o których mowa w § 1
uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/291/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 7 stycznia 2010 r.

Rozmieszczenie ulic Czajowice

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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UCHWAŁA NR XLII/292/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. – w sprawie zasad
ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 7 ust.1 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku - o systemie oświaty (t.j.
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wielka Wieś uchwała, co następuje :
§ 1. Zmienia się treść postanowień § 4 Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia
16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalenia wysokości
opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Wielka Wieś , zmienionej Uchwała Rady Gminy
Wielka Wieś Nr LIV/271/2006 z dnia 30 marca 2006r. –
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś
Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r., w ten sposób,
że dotychczasową treść tego paragrafu oznacza się jako
ust. 1 i dodaje się ust. 2, w następującym brzmieniu : „2.
Opłaty, o których mowa w § 1- §3 nie dotyczą dzieci
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uczęszczających do nowotworzonych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wielka Wieś w ramach Programu POKL 9.1.1. (edukacja przedszkolna) przez pierwszy rok ich działalności.”
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Gminy
Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. –
w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
– pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie niniejsze uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
392
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156
156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie
z
po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156
31
Kraków,, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156
31 156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156
31 156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20
392
e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie:: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156
31 156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
392
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156
31 156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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