DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 642

Kraków, dnia 6 grudnia 2010 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
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Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 paňdziernika 2010 r. w sprawie:
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania naleŊnoņci pienięŊnych
przypadających Powiatowi Chrzanowskiemu oraz jego jednostkom podległym
lub udzielania innych ulg w ich spłacie.

41901

Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia
Publicznego Oņrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole
Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

41903

Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia
Publicznego Oņrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole
Szkół Nr 1 w Miechowie.

41904

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 paňdziernika 2010 r. w sprawie: zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŊnoņci pienięŊnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nowotarskiemu oraz
powiatowym jednostkom budŊetowym, a takŊe wskazania organów do tego
uprawnionych.

41904

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie opłat za
usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właņciciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeŊonych.

41906

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: zmian
w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem.

41906

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010
roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oņwiatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.

41907

UCHWAŁY RAD GMIN:
5267

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 26 paňdziernika 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Samorządowego Zespołu Oņwiaty i Wychowania w Bolesławiu

41907

5268

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 26 paňdziernika 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ņcieków prowadzone przez Gminny Zakład
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław
w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

41908

Rady Gminy Bolesław z dnia 26 paňdziernika 2010 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr IV/33/91 Rady Gminy Bolesław z dnia 17 lipca 1991r. w sprawie:
utworzenia Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

41914

Rady Gminy Bolesław z dnia 26 paňdziernika 2010 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce Organizacyjnej - Gminnemu Oņrodkowi Pomocy Społecznej
w Bolesławiu

41914

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 paňdziernika 2010 r. w sprawie zmiany
statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie

41917

5269

5270

5271

–

–

–
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Rady Gminy w Charsznicy z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie: utworzenia
Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.

41917

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia
zmian w Statucie Gminy Charsznica

41919

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia
Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.

41919

Rady Miejskiej w CięŊkowicach z dnia 21 paňdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

41922

Rady Miejskiej w CięŊkowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały BudŊetowej Gminy CięŊkowice na 2010 rok

41925

Rady Miejskiej w CięŊkowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedłuŊenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ņcieków na terenie Gminy CięŊkowice.

41929

Rady Miejskiej w CięŊkowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
naleŊnoņci pienięŊnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie CięŊkowice lub jej jednostkom podległym

41930

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 paňdziernika 2010 r. w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.

41931

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 paňdziernika 2010 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniŊek dla dyrektorów, kierowników szkół
i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce,
ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy.

41935

Rady Gminy Michałowice z dnia 27 paňdziernika 2010 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w Michałowicach

41935

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 paňdziernika 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budŊetowego – Zakład Gospodarki
Komunalnej w Mszanie Dolnej

41937

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 paňdziernika 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

41938

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 paňdziernika 2010 r. w sprawie zaliczenia
drogi „Pod Skałą” w miejscowoņci Łostówka do kategorii dróg gminnych.

41940

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 paňdziernika 2010 r. w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŊnoņci pienięŊnych Gminy Słomniki oraz jej jednostek organizacyjnych, mających
charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych

41941

Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 paňdziernika 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŊnoņci
pienięŊnych Gminy Sułoszowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

41942

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 paňdziernika 2010 r. w sprawie:
szczegółowych zasad udzielania jednorazowego ņwiadczenia pienięŊnego
z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci w roku 2010

41944

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 paňdziernika 2010 r. w sprawie: okreņlenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Wadowice, przeznaczonych do wydania w roku kalendarzowym 2011.

41945
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UCHWAŁA NR XLIX/284/2010
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 20 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należnoņci pieniĉżnych przypadających Powiatowi
Chrzanowskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 z póňniejszymi zmianami) oraz art. 59
ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póňniejszymi zmianami)
Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb
umarzania naleŊnoņci pienięŊnych przypadających powiatowi chrzanowskiemu i jego jednostkom podległym,
mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych
ulg w spłacie tych naleŊnoņci, warunki dopuszczalnoņci
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a takŊe organy uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2.
1. NaleŊnoņci, o których mowa w § 1, mogą być umarzane w całoņci, jeŊeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając Ŋadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
uŊytku domowego, których łączna wartoņć nie
przekracza kwoty 6.000,- zł.;
2) osoba prawna – została wykreņlona z właņciwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moŊna by egzekwować naleŊnoņć, a odpowiedzialnoņć z tytułu naleŊnoņci
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
Ŋe
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyŊszej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej naleŊnoņci lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi waŊny interes dłuŊnika lub interes publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłuŊnika głównego są zobowiązane inne osoby, naleŊnoņci, o których mowa
w ust.1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. Na wniosek dłuŊnika:
1) naleŊnoņci mogą być umorzone w częņci,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całoņci lub
częņci naleŊnoņci,
3) płatnoņć całoņci lub częņci naleŊnoņci moŊe zostać
rozłoŊona na raty.
- w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególnoņci moŊliwoņciami płatniczymi dłuŊnika oraz uzasadnionym
interesem publicznym.
§ 4.
1. Umarzanie naleŊnoņci, odraczanie terminu spłaty naleŊnoņci albo rozłoŊenie płatnoņci całoņci lub częņci naleŊnoņci na raty, o których mowa w niniejszej uchwale,
wobec przedsiębiorców, w rozumieniu przepisu art.

4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoņci gospodarczej (T.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095
z póňniejszymi zmianami) stanowi pomoc publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (T.j. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404
z póňniejszymi zmianami).
2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis
jest zobowiązany do przedstawienia organowi
udzielającemu
pomocy,
wraz
z wnioskiem
o udzielenie pomocy dokumentów, o których mowa
w art.37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (T.j. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404
z póňniejszymi zmianami).
§ 5.
1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania
na raty spłat naleŊnoņci uprawnione są organy wymienione w § 8.
2. Umorzenie naleŊnoņci oraz odroczenie terminu spłaty
całoņci lub częņci naleŊnoņci albo rozłoŊenie płatnoņci całoņci lub częņci naleŊnoņci na raty następuje
w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa
cywilnego, z zastrzeŊeniem ust.3.
3. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt.1,2
i 4 umorzenie naleŊnoņci następuje w formie jednostronnego oņwiadczenia woli.
4. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od
tych naleŊnoņci oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych naleŊnoņci ubocznych.
§ 6.
1. Od naleŊnoņci, której termin zapłaty odroczono, lub
którą rozłoŊono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od daty złoŊenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
2. JeŊeli dłuŊnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokoņci naleŊnoņci, której termin płatnoņci odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokoņci ustalonych
rat, naleŊnoņć pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi
w pełnej wysokoņci, do dnia dokonania wpłaty.
§ 7. Zastosowana ulga w spłacie naleŊnoņci jest
cofnięta, jeŊeli wyjdzie na jaw, Ŋe dowody, na podstawie
których naleŊnoņci umorzono lub udzielono ulg
w spłacie, okazały się fałszywe, bądň Ŋe dłuŊnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okolicznoņci, które stanowiły podstawę decyzji.
§ 8.
1. Decyzję o umorzeniu naleŊnoņci, bądň udzieleniu innych
ulg w ich spłacie podejmuje Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, jeŊeli naleŊnoņć ta przekracza kwotę 3.000,- zł.
2. JeŊeli naleŊnoņci nie przekraczają łącznej kwoty 3.000,- zł
w stosunku do jednego dłuŊnika w roku budŊetowym
do umarzania naleŊnoņci, lub udzielania innych ulg
w ich spłacie upowaŊnia się Starostę Chrzanowskiego,
w przypadku naleŊnoņci przypadających Starostwu
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Powiatowemu w Chrzanowie oraz Dyrektorów jednostek podległych, w przypadku naleŊnoņci przypadających poszczególnym jednostkom.
§ 9. Starosta oraz Dyrektorzy jednostek podległych
mogą wyrazić zgodę na niedochodzenie naleŊnoņci
budŊetu, z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota
wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 50 zł.
§ 10. Osoby wymienione w § 8 ust.2 przedstawiają Zarządowi Powiatu sprawozdanie dotyczące umorzenia naleŊnoņci pienięŊnych lub udzielenia innych ulg w ich spłacie do
10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
kalendarzowego, według załączonych wzorów.
§ 11. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, po zakończeniu roku budŊetowego, przedstawia Radzie Powiatu
sprawozdanie, dotyczące umarzania naleŊnoņci pienięŊ-

Poz. 5260

nych lub udzielenia innych ulg w ich spłacie, według
załączonych wzorów.
§ 12. Traci moc uchwała nr XLVIII/289/2006 Rady
Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz
odraczania terminu i rozkładania na raty naleŊnoņci
pienięŊnych, przypadających Powiatowi Chrzanowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Andrzej Uryga

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/284/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 20 paňdziernika 2010 r.
Zestawienie należnoņci z odroczonym terminem płatnoņci za okres od początku roku do dnia ……………………….

L.p
.

Nazwa
jednostki

Organ
odraczający

Kontrahent

Przyczyna
odroczenia

Tytuł
naleŊnoņci

1

2

3

4

5

6

Okres,
dotyczący naleŊnoņci
7

Termin
odroczenia

Liczba
rat

8

9

RAZEM:

Kwota odroczona
NaleŊOdRanoņć
setki
zem
główna
10
11
12

-

-

-

Główny Księgowy............ Data ...................... Dyrektor ....................
Przewodniczący Rady: Andrzej Uryga

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/284/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 20 paňdziernika 2010 r.
Zestawienie należnoņci rozłożonych na raty za okres od początku roku do dnia ……………………….

L.p
.

Nazwa
jednostki

Organ
rozkładajacy na raty

Kontrahent

1

2

3

4

Przyczyna rozłoŊenia na
raty
5

Tytuł
naleŊnoņci
6

Okres,
dotyczący naleŊnoņci
7

Termin
odroczenia

Liczba
rat

8

9

RAZEM:

Kwota rozłoŊona na raty
NaleŊOdRanoņć
setki
zem
główna
10
11
12

-

-

-

Główny Księgowy.......................... Data........................ Dyrektor......................
Przewodniczący Rady: Andrzej Uryga
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/284/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 20 paňdziernika 2010 r.

Zestawienie umorzonych należnoņci za okres od początku roku do dnia ……………………….

L.p.

Nazwa
jednostki

Organ umarzający

Kontrahent

Przyczyna
umorzenia

Tytuł naleŊnoņci

1

2

3

4

5

6

Kwota umorzenia
NaleŊnoņć
Odsetki Razem
główna
8
9
10

Okres, dotyczący naleŊnoņci
7

RAZEM:

-

-

-

Główny Księgowy.................... Data................ Dyrektor..................
Przewodniczący Rady: Andrzej Uryga
5260

5261
5261

UCHWAŁA NR XXXIII/284/2010
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia Publicznego Oņrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2
im. Jana Pawła II w Miechowie.
Na podstawie art.12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U.Nr 142,poz.1592 z 2001r. z póňn. zm.) w związku
z art.5 ust.5a, art.58 ust.1, art.62 ust. 1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r.
Nr 256,poz.2572 z póňn. zm.) Rada Powiatu uchwala co
następuje:
§ 1.
1.

Zakłada się Publiczny Oņrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Miechowie na podstawie aktu załoŊycielskiego stanowiącego załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Statutem placówki, o której mowa w § 1 jest statut
Zespołu Szkół Nr 2 im.Jana Pawła II w Miechowie.
2.

Statut Zespołu Szkół Nr 2 im.Jana Pawła II
w Miechowie zostanie dostosowany do nowej struktury organizacyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Miechowie .
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

2. Placówka, o której mowa w ust.1 podlega włączeniu
do
Zespołu
Szkół
Nr
2 im.JanaPawła
II
w Miechowie.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/284/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 3 listopada 2010 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Na podstawie art.58 ust.1 i 6 z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572
z póňn .zm.) - Rada Powiatu Miechowskiego nadaje akt załoŊycielski dla placówki – Publiczny Oņrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, o następującej treņci:
z dniem ...............................
zakłada się placówkę oņwiatową o nazwie:
Publiczny Oņrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.
1. Typ: placówka oņwiatowa.
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2. Nazwa: Publiczny Oņrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.
3. Siedziba: 32-200 Miechów, ul. B.Prusa 2.
Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR XXXIII/285/2010
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia Publicznego Oņrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1
w Miechowie.
Na podstawie art.12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U.Nr 142,poz.1592 z 2001r. z póňn. zm.) w związku
z art.5 ust.5a, art.58 ust.1, art.62 ust. 1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r.
Nr 256,poz.2572 z póňn. zm.) Rada Powiatu uchwala co
następuje:
§ 1.

§ 2.
1. Statutem placówki, o której mowa w § 1 jest statut
Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie.
2. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie zostanie dostosowany do nowej struktury organizacyjnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Miechowie .

Zakłada się Publiczny Oņrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Miechowie na podstawie aktu załoŊycielskiego stanowiącego załącznik
do niniejszej uchwały.

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

2. Placówka, o której mowa w ust.1 podlega włączeniu
do Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie.

Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec

1.

Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/285/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 3 listopada 2010 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Na podstawie art.58 ust.1 i 6 z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (tj.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572
z póňn.zm.) - Rada Powiatu Miechowskiego nadaje akt załoŊycielski dla placówki – Publiczny Oņrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, o następującej treņci:
z dniem ...............................
zakłada się o placówkę oņwiatową nazwie:
Publiczny Oņrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.
1. Typ: placówka oņwiatowa.
2. Nazwa: Publiczny Oņrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.
3. Siedziba: 32-200 Miechów, ul. Racławicka 23
Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec

5262

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41905 –

Poz. 5263

5263
5263

UCHWAŁA NR 462/LV/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 28 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniĉżnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nowotarskiemu oraz powiatowym jednostkom budżetowym, a także
wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009
Nr 157 poz. 1240 z póňń. zm.) Rada Powiatu uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwała okreņla zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty
naleŊnoņci pienięŊnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających:
1) powiatowi,
2) jednostkom budŊetowym powiatu,
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoņci prawnej –
zwanych dalej „dłuŊnikami”.
§ 2. Uchwały nie stosuje się do naleŊnoņci, których
sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty okreņlają odrębne przepisy.
§ 3. NaleŊnoņć oznacza kwotę pienięŊną obejmującą naleŊnoņć główną, odsetki za zwłokę, koszty i inne
naleŊnoņci uboczne, przy czym naleŊnoņci tego samego
dłuŊnika wynikające z róŊnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 4. NaleŊnoņć moŊe zostać umorzona w całoņci lub
częņci jeŊeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając Ŋadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego uŊytku domowego,
których łączna wartoņć nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna - została wykreņlona z właņciwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moŊna by egzekwować naleŊnoņć,
a odpowiedzialnoņć z tytułu naleŊnoņci nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
Ŋe
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyŊszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej naleŊnoņci lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi waŊny interes dłuŊnika lub interes publiczny,
6) kwota naleŊnoņci nie przekracza pięciokrotnej wartoņci
kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
7) nie moŊna ustalić osoby dłuŊnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu, bądň jego siedziby,
8) naleŊnoņć uległa przedawnieniu.
Umorzenie naleŊnoņci następuje na wniosek dłuŊnika,
a w przypadku wystąpienia okolicznoņci, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 oraz pkt 6-8 z urzędu.

§ 5.
1) Umorzenie naleŊnoņci musi być poprzedzone postępowaniem wyjaņniającym, które winno wykazać istnienie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia
wymienionych w § 4.
2) W przypadku, gdy oprócz dłuŊnika głównego są zobowiązane inne osoby, naleŊnoņci, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3) JeŊeli
umorzenie
dotyczy
częņci
naleŊnoņci,
w porozumieniu lub jednostronnym oņwiadczeniu
o zastosowaniu ulgi oznacza się termin zapłaty pozostałej częņci naleŊnoņci. W razie niedotrzymania tego
terminu zastosowanie ulgi traci moc i naleŊnoņć staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.
§ 6.
1) W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, na pisemny wniosek dłuŊnika, spłata naleŊnoņci moŊe zostać odroczona lub rozłoŊona na raty.
2) Odroczenie terminu spłaty całoņci lub częņci naleŊnoņci lub rozłoŊenie naleŊnoņci na raty moŊe nastąpić na
okres nie dłuŊszy niŊ 12 miesięcy licząc od dnia zastosowania ulgi.
3) Okres rozłoŊenia naleŊnoņci na raty moŊe być wydłuŊony do 36 miesięcy ze względu na sytuację finansową dłuŊnika, ale tylko w przypadku, gdy wysokoņć
miesięcznej raty przekraczałaby miesięczne dochody
dłuŊnika przy zastosowaniu okresu 12 miesięcznego.
4) Od naleŊnoņci, których termin spłaty odroczono lub
które rozłoŊono na raty, pobiera się 50% zastrzeŊonych w umowie odsetek za opóňnienie, a w przypadku
braku ich zastrzeŊenia odsetki w wysokoņci 50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złoŊenia wniosku
do dnia zastosowania ulgi.
§ 7. JeŊeli dłuŊnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokoņci naleŊnoņci, której termin spłaty
odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokoņci ustalonych rat, naleŊnoņć pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.
§ 8. Organem właņciwym do zastosowania ulgi jest:
1) Kierownik jednostki budŊetowej w przypadku, gdy
kwota naleŊnoņci głównej nie przekracza jednorazowo
1.000 zł.
2) Zarząd Powiatu w przypadku pozostałych naleŊnoņci.
§ 9.
1) Umorzenie naleŊnoņci oraz odroczenie terminu spłaty
całoņci lub częņci naleŊnoņci, albo rozłoŊenie płatnoņci
całoņci lub częņci naleŊnoņci na raty następuje
w drodze porozumienia lub jednostronnego oņwiadczenia woli.
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2) Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego oņwiadczenia woli wierzyciela.
§ 10. Zastosowanie ulgi na wniosek podmiotu prowadzącego działalnoņć gospodarczą bez względu na
formę organizacyjno – prawną następuje zgodnie
z przepisami
ustawy
z dnia
30.04.2004
roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2007 nr 59 poz. 404 z póňń. zm.).
§ 11.
1) Kierownicy powiatowych jednostek budŊetowych
przedstawiają Zarządowi Powiatu sprawozdanie
z dokonanych umorzeń naleŊnoņci oraz odroczenia
terminu spłaty całoņci lub częņci naleŊnoņci albo rozłoŊenia płatnoņci całoņci lub częņci naleŊnoņci na raty,

Poz. 5263,5264,5265

udzielonych w trybie okreņlonym uchwałą zgodnie
z zasadami okreņlonymi przez Zarząd Powiatu.
2) Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia kaŊdego roku
kalendarzowego, w terminie do 15 lutego następnego
roku.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jan Krzak
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UCHWAŁA NR XLIV/294/10
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właņciciela
i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych.
Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 43 Ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póňn. zm.)
w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 108 z 2005r. poz. 908 z póňn. zm.) RADA POWIATU
TATRZAŃSKIEGO uchwala, co następuje:
Lp.

Rodzaj pojazdu

1
2

Rower lub motorower.
Motocykl.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyŊej 3,5 t do 7,5 t.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyŊej 7,5 t do 16 t.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyŊej 16 t.
Pojazd przewoŊący materiały niebezpieczne.

3
4
5
6
7

100
200

Stawka kwotowa za każdą
dobĉ przechowywania pojazdu (zł.)
15
22

440

33

550

45

780

65

1150

120

1400

180

Stawka kwotowa za usuniĉcie pojazdu (zł.)

§ 2. Stawki kwotowe za kaŊdą dobę przechowywania pojazdu ustalone w § 1, stosuje się dla kaŊdej rozpoczętej doby.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/139/08 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie opłat
za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właņciciela i przechowywanie tych
pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeŊonych.
5264

§ 1. Ustala się następujące stawki kwotowe opłat
brutto, za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu
Tatrzańskiego i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeŊonych:

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
mgr inż. Edward Tybor
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UCHWAŁA NR XLIV/298/10
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie : zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póňn. zm.) oraz art. 12
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.
1240 z póňn. zm.) RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO
uchwala, co następuje:

2) w § 2 pkt 3 Załącznika w brzmieniu:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu Tatrzańskiego
Nr III/23/07 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Rodzinnego Domu Dziecka wprowadza się
następujące zmiany:

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

„ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póňn.
zm.)”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
mgr inż. Edward Tybor

1) w § 2 pkt 2 Załącznika w brzmieniu:
„ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póňn.
zm.)”
5265
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UCHWAŁA NR XLIV/299/10
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oņwiatowych
prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 i 2, art. 54
ust. 3 i 7 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z póňn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 roku w sprawie wysokoņci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z póňn.
zm.) RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
uchwala, co następuje:

godziny ponadwymiarowe i godziny doraňnych zastępstw, a takŊe niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia
30 czerwca 2010 r. dodaje się pkt 7 o treņci: ”za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach przysposabiających do pracy w wysokoņci 20 % wynagrodzenia zasadniczego.”.

§ 1. W § 13 ust. 1 Regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
mgr inż. Edward Tybor
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01 wrzeņnia
2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642
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UCHWAŁA NR XLIX/338/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 26 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Samorządowego Zespołu Oņwiaty i Wychowania w Bolesławiu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala:
§ 1. Dokonać następujących zmian w Statucie Samorządowego Zespołu Oņwiaty i Wychowania stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/106/95 r. RG Bolesław z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej gminy zmienionej uchwałą
Nr V/26/99 z dnia 15 marca 1999 r., uchwałą
Nr IV/25/2003 z dnia 27 lutego 2003 r., uchwałą
Nr VI/58/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r., uchwałą
Nr XXIII/212/2004 z dnia 07 grudnia 2004 r.:
1. w § 3 dodaje się ust.3 o brzmieniu: „ Do zadań SZOiW
naleŊy równieŊ prowadzenie działalnoņci w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególnoņci:

1) zarządzanie powierzonym boiskiem sportowym
„ORLIK”,
2) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji na powierzonym boisku,
3) organizowanie imprez o charakterze sportowym,
rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym,
4) współpraca z instytucjami oņwiaty, kultury, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej,
5) udostępnianie bazy rekreacyjno-sportowej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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UCHWAŁA NR XLIX/340/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 26 paňdziernika 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ņcieków prowadzone przez Gminny Zakład
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy Bolesław w okresie od 01.01.2011r. do
31.12.2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z póňn. zm.) i art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ņcieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123
poz. 858 z póňn. zm.) na wniosek Gminnego Zakładu
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu z dnia
14.10.2010r. - Rada Gminy uchwala:
§ 1.
1. Zatwierdzić taryfy za zbiorowe odprowadzanie ņcieków realizowane przez Gminny Zakład Oczyszczania
Ņcieków z siedzibą w Małobądzu na terenie Gminy
Bolesław, okreņlone w załączniku do uchwały.
2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia
31 grudnia 2011r.

§ 2. Ustalić dopłatę do 1 m3 ņcieków w wysokoņci
1,61 zł netto dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe i instytucje uŊytecznoņci publicznej.
§ 3. Zobowiązać Gminny Zakład Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu do ogłoszenia taryfy
w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń w terminie
do 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy
Bolesław i Gminnemu Zakładowi Oczyszczania Ņcieków
z siedzibą w Małobądzu.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady: Mirosław Wójcik
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Załącznik
do uchwały Nr XLIX/340/2010
Rady Gminy Bolesław
z dnia 26 paňdziernika 2010 r.
TARYFY CEN I STAWEK OPŁAT DLA ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŅCIEKÓW NA OKRES od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Rozdział 1
RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŅCI:
1. Gminny Zakład Oczyszczania Ņcieków z siedzibą
w Małobądzu (zwany dalej GZOŅ w Małobądzu)
prowadzi działalnoņć w zakresie zbiorowego odprowadzania ņcieków na podstawie Statutu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ņcieków z siedzibą
w Małobądzu
uchwalonego
Uchwałą
Nr VII/68/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 maja 2003 roku.
2. GZOŅ w Małobądzu utworzony jest w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Bolesław a przedmiotem działalnoņci Zakładu jest
odprowadzanie i oczyszczanie ņcieków.
3. Zgodnie ze statutem do zakresu działania GZOŅ
w Małobądzu naleŊy w szczególnoņci:
1) ustalanie warunków technicznych wykonania
i odbioru przyłączy kanalizacyjnych,
2) obsługa techniczna oczyszczalni ņcieków oraz
sieci kanalizacyjnej na obszarze Gminy Bolesław,
3) rozliczanie kosztów eksploatacji oczyszczalni
i sieci,
4. Zakład realizuje swoje zadania poprzez:
1) konserwację i eksploatację oczyszczalni ņcieków
2) zapewnienie ciągłoņci i niezawodnoņci usług
odprowadzania ņcieków,
3) zawierania umów z właņcicielami lub uŊytkownikami obiektów odprowadzających ņcieki,
4) naliczanie opłat za odprowadzanie ņcieków,
5) analizę kosztów działalnoņci gospodarki ņciekowej.
5. Zakład opracowuje wnioski o zatwierdzenie taryf ze
szczegółową kalkulacją cen i stawek w celu ich
przedłoŊenia Radzie Gminy do zatwierdzenia.
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Rozdział 2
RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:

W zakresie zbiorowego odprowadzania ņcieków dla wszystkich grup odbiorców stosuje się taryfę
jednolitą wieloczłonową. Zawiera jednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny
i stawki opłat i składa się :
1) z
ceny
za
m3
odprowadzonych
ņcieków
w rozliczeniach z odbiorcami ustaloną na podstawie zuŊycia wody okreņlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŊycia
wody,
2) ze stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę:
a) stawka opłaty abonamentowej za gotowoņć do
ņwiadczenia usług (utrzymanie w gotowoņci
urządzeń kanalizacyjnych),
b) stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierz lub urządzenia pomiarowego,
c) stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie naleŊnoņci za odprowadzone ņcieki,
3) ze stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
4) ze stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 3
TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:
1. Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców
wyodrębnianych na podstawie analizy sposobu
odprowadzania ņcieków, warunków odprowadzania ņcieków, a takŊe na podstawie sposobu rozliczeń za ņwiadczone usługi. Uwzględniając zróŊnicowanie kosztów odprowadzania ņcieków oraz
sposoby korzystania z urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców
usług.
2. Wyodrębniono grupy odbiorców:
1) gospodarstwa domowe i instytucje uŊytecznoņci publicznej
2) odbiorcy pozostali

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług odproOpis
wadzania ņcieków
1.
Gospodarstwa domowe i instytucje
1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno
uŊytecznoņci publicznej
i wielorodzinnych
2. Właņciciele i zarządcy budynków
3. Wspólnoty mieszkaniowe
4. Podmioty prowadzące wyłącznie działalnoņć zakwalifikowaną
wg Polskiej Klasyfikacji Działalnoņci (PKD) do:
4.1. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne (PKD Sekcja O)
4.2. Edukacja (PKD Sekcja P)
4.3. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Sekcja Q)
4.4. Działalnoņć związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD
SekcjaR)
2.
Pozostali odbiorcy
Odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1
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Rozdział 4
RODZAJE, WYSOKOŅĆ CEN I STAWEK OPŁAT:
Rozliczenia za odprowadzanie ņcieków
1. Rozliczenia z odbiorcami usług, w zaleŊnoņci od ich
sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:
1) ceny – wyraŊonej w zł/m3
2) stawki opłaty abonamentowej – niezaleŊnie od
iloņci odprowadzonych ņcieków – płaconej za
kaŊdy miesiąc bez względu na rozmiary doko-
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nanego odbioru ņcieków ( lub teŊ całkowitego
jego braku) wyraŊonej w zł/odbiorcę/miesiąc.
Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów
zawartych w § 13 pkt.3 Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. i ustalona dla
wszystkich odbiorców rozliczanych na podstawie zuŊycia wody okreņlonego zgodnie ze
wskazaniami wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zuŊycia wody

Tabela 1. Wysokoņć cen i stawek za odprowadzone ņcieki
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
1.
1.

2.
Gospodarstwa domowe
i instytucje użytecznoņci
publicznej

1.

2.
3.
4.
5.
2.

Pozostali odbiorcy

1.

2.
3.

3.
Cena za odprowadzenie ņcieków m ³ w tym
i ņcieków komunalnych (zł/m3)
Opłata abonamentowa*
Rodzaje stawek abonamentowych
Stawka opłaty abonamentowej - gotowoņć
(zł/odbiorcę/miesiąc)
Stawka opłaty abonamentowej - odczyt
(zł/odbiorcę/miesiąc)
Stawka opłaty abonamentowej – rozliczenie
(zł/odbiorcę/miesiąc)
Cena za odprowadzenie ņcieków m ³ w tym
i ņcieków komunalnych (zł/m3)
Opłata abonamentowa*
Rodzaje stawek abonamentowych

Cena/Stawka opłaty
w zł.
4.
4,97

Stawka opłaty abonamentowej
0,53
1,52
4,77
4,97

Stawka opłaty abonamentowej
0,53

Stawka opłaty abonamentowej – gotowoņć
(zł/odbiorcę/miesiąc)
4.
Stawka opłaty abonamentowej - odczyt
1,52
(zł/odbiorcę/miesiąc)
5.
Stawka opłaty abonamentowej – rozliczenie
4,77
(zł/odbiorcę/miesiąc)
* w wypadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaŊa się
razy dwa, w wypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaŊa się razy trzy, w wypadku szeņciomiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden
miesiąc przemnaŊa się razy szeņć

Tabela 2. Stawka opłat ryczałtowych za odprowadzone ņcieki w 1 miesiĉcznym okresie rozliczeniowym na
1 osobĉw lokalach nieopomiarowanych
Lp.
Taryfowa grupa odbiorWyposaŊenie mieszkania w instalację
Przeciętna mieCena/Stawka
ców
sięczna norma
opłaty w zł.
zuŊycia
wody/m3 /1 osoba
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Gospodarstwa domowe 1. Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak
0,9
4,47
i instytucje użytecznoņci
kanalizacji ) pobór wody ze zdroju
publicznej
podwórzowego lub ulicznego
2. Wodociąg, ubikacja bez łazienki
1,8
8,95
3. Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak
2,70
13,42
łazienki i ciepłej wody
4. Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne
3,0
14,91
ňródło ciepłej wody (piecyk węglowy,
gazowy- gaz z butli, elektryczny bojler)
2.
Gospodarstwa domowe
1.
Stawka opłaty abonamentowej – goi instytucje użytecznoņci
towoņć (zł/odbiorcę/miesiąc)
------0,52
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2.

Stawka opłaty abonamentowej – rozliczenie (zł/odbiorcę/miesiąc)
------4,77
·
stawkę opłaty za jedną osobę przemnaŊa się przez iloņć zameldowanych osób w lokalu.
·
Koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŊycia.

Wysokoņć opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreņlenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ņcieków; Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ņcieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ņcieków do urządzeń kanalizacyjnych;
Obwieszczenie Ministra Ņrodowiska z dnia 23 paňdziernika 2009 r. w sprawie wysokoņci stawek kar za
przekroczenia warunków wprowadzania ņcieków do
wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2010.
1. Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaňników zanieczyszczeń we wprowadzanych ņciekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
1) Przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakoņci)
ņcieków i/lub dopuszczalnych wartoņci wskaňników zanieczyszczeń w ņciekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Bolesław są ustalane na podstawie wyników analiz
fizyko-chemicznych
ņcieków,
pobranych
w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym
w Umowie o odprowadzanie ņcieków w czasie
okresowych kontroli prowadzonych w oparciu
o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ņcieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ņcieków do urządzeń kanalizacyjnych. GZOŅ
w Małobądzu poinformuje odbiorcę usług (dostawcę
ņcieków)
o wynikach
kontroli
w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia
kontroli.
2) Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ņcieków) za przekroczenie warunków
wprowadzania ņcieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych są powiększone
o naleŊny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ņcieków i/lub wartoņci wskaňników zanieczyszczeń we wprowadzanych ņciekach są naliczane od dnia poboru
ņcieków, w którym stwierdzono przekroczenia
do dnia ustania przekroczeń.
3) Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się
dzień wpływu do siedziby GZOŅ w Małobądzu
pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy
ņcieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli
w związku z ustaniem przekroczeń warunków
dopuszczalnych wprowadzania ņcieków, jeŊeli

kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
4) JeŊeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy
usług (dostawcy ņcieków) przeprowadzona
przez GZOŅ w Małobądzu, nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty
od przekroczeń według ostatniej kontroli.
2. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.
1) Przekroczenia dopuszczalnego stanu ņcieków:
a) Wysokoņć opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się:
- za ņcieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkoņć o mniej niŊ
5°C,
według
wzoru:
Pt = (Tp – Tk )• W • St1
- za ņcieki, których temperatura przekracza
dopuszczalną
wielkoņć o 5°C
i więcej
,
według
wzoru:
Pt = (Tp – Tk )• W • St2
Objaņnienia symboli:
Pt - opłata za przekroczenie dopuszczalnej
temperatury (w zł.),
(Tp – Tk ) - iloņć stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury,
Tp - temperatura ņcieków stwierdzona podczas kontroli (w °C),
Tk - dopuszczalna temperatura ņcieków
zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli Obwieszczeniem właņciwego ministra (w °C),
W

- iloņć odprowadzonych ņcieków
w okresie obliczeniowym (w m3 ) nie
spełniających warunków,

St1 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartoņci temperatury o mniej niŊ 5°C za kaŊdy stopień
przekroczenia (w zł/m3 ),
St2 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartoņci temperatury o 5°C i więcej za kaŊdy stopień
przekroczenia (w zł/m3 ),
St1 i St2 - zgodnie z obowiązującym w dniu
kontroli Obwieszczeniem właņciwego
ministra.
b) Wysokoņć opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ņcieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się:
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za ņcieki, których pH jest wyŊsze od górnej lub niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o mniej niŊ 0,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W • SpH1
za ņcieki, których pH jest wyŊsze od górnej lub niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 0,5 do 1,5 jednostki
pH, według wzoru: PpH = W • SpH2
za ņcieki, których pH jest wyŊsze od górnej lub niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 1,5 do 2,5 jednostki
pH, według wzoru: PpH = W • SpH3
za ņcieki, których pH jest wyŊsze od górnej lub niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 2,5 jednostki pH, według wzoru: PpH = W • SpH4

Objaņnienia symboli:
PpH - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł),
W

- iloņć odprowadzonych ņcieków
w okresie obliczeniowym (w m3 ) nie
spełniających warunków,

SpH1 - jednostkowa stawka opłaty za ņcieki,
których pH jest wyŊsze od górnej albo
niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o mniej niŊ 0,5 pH (w zł/m3 ),
SpH2 - jednostkowa stawka opłaty za ņcieki,
których pH jest wyŊsze od górnej albo
niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 0,5 pH do 1,5 pH
(w zł/m3 ),
SpH3 - jednostkowa stawka opłaty za ņcieki,
których pH jest wyŊsze od górnej albo
niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 1,5 pH do 2,5 pH
(w zł/m3 ),
SpH4 - jednostkowa stawka opłaty za ņcieki,
których pH jest wyŊsze od górnej albo
niŊsze od dolnej wartoņci dopuszczalnej o więcej niŊ 2,5 pH (w zł/m3 ),
SpH1

, SpH2 , SpH3 , SpH4 – zgodnie
z obowiązującym w dniu kontroli Obwieszczeniem właņciwego ministra.
Za przekroczenie równoczeņnie dopuszczalnej
temperatury
i dopuszczalnego pH, opłata obliczana
będzie jako suma opłat dla tych
wskaňników.
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2) Przekroczenia dopuszczalnego składu ņcieków:
Wysokoņć opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartoņci wskaňników zanieczyszczeń we
wprowadzanych ņciekach ustala się według
wzoru:
Pw=(Np-Nk)•W•Sj / 1000
Objaņniania symboli:
Pw - opłata za przekroczenie dopuszczalnych
wartoņci wskaňników zanieczyszczeń (w zł),
Np - wielkoņć stęŊenia okreņlona na podstawie
analizy (w g/m3 ),
Nk - wielkoņć stęŊenia dopuszczalnego (w g/m3
),
W - iloņć odprowadzonych ņcieków
w okresie obliczeniowym (w m3 ) nie spełniających warunków,
Sj - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyraŊonej jako wskaňnik (w zł/kg – zgodnie z obowiązującym
w dniu kontroli Obwieszczeniem Ministra
Ņrodowiska w sprawie wysokoņci jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ņcieków do wód lub do
ziemi).
Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartoņci kilku wskaňników opłata obliczana będzie tylko dla wskaňnika, który pociąga za sobą najwyŊszą opłatę.
3) Zasady obliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania przez odbiorcę usług –
dostawcę ņcieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych, których stan i skład nie spełnia
wymagań
okreņlonych
w umowie
o odprowadzanie ņcieków:
a) Za przekroczenie równoczeņnie dopuszczalnych wartoņci wskaňnika temperatury
i odczynu opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaňników.
b) Za przekroczenie dopuszczalnych wartoņci
równoczeņnie pozostałych wskaňników
opłata obliczana będzie tylko dla wskaňnika, który pociąga za sobą najwyŊszą opłatę.

W przypadku, gdy wprowadzanie ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będzie niezgodne z postanowieniami umów i/lub przepisami
prawa GZOŅ w Małobądzu ma prawo dochodzić odszkodowania.

Tabela 3. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
Lp.
Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł/szt
1.
2.
3.
1.
stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*
100,00
* PowyŊsze stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z§ 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. WyŊej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych
i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.
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Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1 –
3 dolicza siĉ obowiązujący podatek od towarów
i usług (VAT) zgodnie z odrĉbnymi przepisami.
Rozdział 5
WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĈDNIENIEM
WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŅCI W PRZYRZĄDY
I URZĄDZENIA POMIAROWE:
1. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ņcieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie okreņlania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ņcieków .
2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi
inaczej łączna opłata za zbiorowe odprowadzanie
ņcieków pobierana jest za kaŊdy miesiąc,
w którym były ņwiadczone usługi.
3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezaleŊnie od tego, czy odbiorca
usług odprowadzał ņcieki w okresie rozliczeniowym.
4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone
ņcieki na warunkach i w terminach okreņlonych
w umowie.
5. Na podstawie wskazań wodomierza głównego
ustala się, jako iloņć równą dostarczonej wody,
iloņć odebranych ņcieków z nieruchomoņci.
6.

Iloņć ņcieków w budynkach wyposaŊonych
w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
wskazań tych urządzeń.

7. Iloņć odprowadzonych ņcieków w rozliczeniach
z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest
w wysokoņci róŊnicy odczytów wodomierza
głównego i dodatkowego.
8. W przypadku braku wodomierza głównego, nie
dłuŊej niŊ do terminu okreņlonego ustawą, iloņć
ņcieków odprowadzonych z nieruchomoņci ustala
się, jako równą iloņć wody, w oparciu
o przeciętne normy zuŊycia wody okreņlone odrębnym przepisem prawa.
9. W przypadku ņwiadczenia usług odprowadzania
ņcieków oraz braku urządzenia pomiarowego
iloņć ņcieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zuŊycia wody,
a w przypadku braku odniesienia w tych normach
jako równą iloņci ņcieków okreņlonej w umowie.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego iloņć odprowadzonych ņcieków ustala
się na podstawie ņredniego zuŊycia wody lub odprowadzonych ņcieków w okresie 6 miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawnoņci działania
wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy
nie jest to moŊliwe – na podstawie ņredniego zuŊycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu ņredniomiesięcznego zuŊycia
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wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza lub urządzenia
pomiarowego.

11. W przypadku stwierdzenia przez Gminny Zakład
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu
przekroczenia przez odbiorcę usług (dostawcę
ņcieków) warunków wprowadzania ņcieków do
urządzeń
kanalizacyjnych,
Gminny
Zakład
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu
będzie naliczał opłatę za przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą w danym roku
kalendarzowym taryfą. Opłata ta ma charakter
ciągły i będzie naliczana do momentu ustania
przekroczeń. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych naliczana będzie
w zaleŊnoņci od stopnia przekroczenia dopuszczalnych wartoņci za okresy obliczeniowe, tj. od
dnia poboru próby ņcieków przemysłowych,
w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartoņci wskaňników zanieczyszczeń do
dnia kolejnego poboru próby ņcieków niewykazującej przekroczenia dopuszczalnej wartoņci.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoņci równoczeņnie w kilku wskaňnikach zanieczyszczeń, z wyjątkiem odczynu i temperatury,
w/w opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się dla wskaňnika zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą
najwyŊszą stawkę opłaty. Do opłaty naliczanej
według obowiązujących stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ņcieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustalonej według wyŊej okreņlonych zasad dolicza się
w kaŊdym wypadku opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartoņci pH i temperatury według
stawek opłat.
Rozdział 6
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT:
Zakres ņwiadczonych usług dla odbiorców dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
1. W taryfie za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne
z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu
ņcieków
i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006r. w sprawie okreņlania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ņcieków, a takŊe Regulaminem
odprowadzania ņcieków przez Gminny Zakład
Oczyszczania Ņcieków z siedzibą w Małobądzu Uchwała nr XXXVIII/306/2005 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 grudnia 2005r.
2. Zbiorowe odprowadzanie ņcieków dokonywane
jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne.
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urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z Regulaminem
odprowadzania ņcieków.

Standardy jakoņciowe obsługi odbiorców usług
Okreņlone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się
przy zachowaniu standardów jakoņciowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów
prawa i które zostały okreņlone w Regulaminie odprowadzania ņcieków. Zakład zapewnia całodobową
obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania

Przewodniczący Rady:
Mirosław Wójcik
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UCHWAŁA NR XLIX/350/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 26 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/33/91 Rady Gminy Bolesław z dnia 17 lipca 1991r. w sprawie: utworzenia
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."h", art. 40 ust. 2 pkt
2 i art. 42 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z póňniejszymi zmianami)

działka nr ewid. 672/3 z przeznaczeniem na siedzibę
i prowadzenie działalnoņci statutowej."

Rada Gminy Bolesław uchwala:

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r.

§ 1. W punkcie 1 w/w Uchwały wprowadzić zdanie
w brzmieniu: "Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej
w Bolesławiu jest uprawniony do korzystania z częņci
budynku o łącznej powierzchni uŊytkowej 298,08m2
(piętro budynku o pow. 253,39m2 oraz częņć pomieszczeń na parterze o pow. 44,69m2) połoŊonego
w Bolesławiu przy ul. Głównej nr 46, uŊytkowanego na
nieruchomoņci stanowiącej własnoņć Gminy Bolesław,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.
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UCHWAŁA NR XLIX/351/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 26 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: nadania Statutu jednostce Organizacyjnej - Gminnegmu Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z póňniejszymi zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Bolesław uchwala:
§ 1. Nadać jednostce organizacyjnej - Gminnemu
Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu Statut
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/166/2004 Rady
Gminy Bolesław z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie
nadania Statutu jednostce organizacyjnej - Gminnemu
Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
obowiązującą
od
1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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Załącznik
do uchwały Nr XLIX/351/2010
Rady Gminy Bolesław
z dnia 26 paňdziernika 2010 r.

STATUT GMINNEGO OŅRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWIU
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej
w Bolesławiu zwany dalej „GOPS”, został utworzony
Uchwałą Nr IV/33/91 Rady Gminy Bolesław z dnia
17 lipca 1991 r. i działa na podstawie:
1. ustawy o pomocy społecznej
2. ustawy o samorządzie gminnym
3. ustawy o finansach publicznych
4. niniejszego Statutu.
§ 2.
1. GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Bolesław utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej.
2. Siedzibą GOPS jest: Bolesław ul. Główna 46,
a obszarem jego działania jest Gmina Bolesław.
3. Na budynku, w którym GOPS prowadzi swoją działalnoņć, umieszcza się tablicę informacyjną
o treņci: „Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej
w Bolesławiu”.
4. GOPS posługuje się pieczęcią nagłówkową o treņci:
„Gminny
Oņrodek
Pomocy
Społecznej
w Bolesławiu, ul. Główna 46.
§ 3. GOPS wykonując zadania własne gminy
w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami
Wójta.
§ 4. Gmina Bolesław zapewnia warunki działalnoņci i rozwoju GOPS odpowiadające jej zadaniom,
a w szczególnoņci: lokal, ņrodki na wyposaŊenie
i prowadzenie działalnoņci statutowej.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA GOPS
§ 5. Pomoc społeczna polega w szczególnoņci na:
1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą
ņwiadczeń;
2. pracy socjalnej;
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury
socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na ņwiadczenia z pomocy społecznej;
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
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6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§ 6.
1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŊy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie
pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków na ņwiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i moŊliwoņci uzyskania ņwiadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia
w związku
z koniecznoņcią
sprawowania bezpoņredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub cięŊko chorym członkiem
rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i ņwiadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług
opiekuńczych
dla
osób
z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie
i zapewnienie
miejsc
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) doŊywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatnoņci za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
16a) pomoc
osobom
mającym
trudnoņci
w przystosowaniu się do Ŋycia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczoņci oraz przekazywanie jej właņciwemu wojewodzie, równieŊ
w formie
dokumentu
elektronicznego,
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z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie oņrodka pomocy
społecznej, w tym zapewnienie ņrodków na
wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
okreņlonych w przepisach o ņwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze ņrodków
publicznych.
2. Do zadań własnych gminy naleŊy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
poŊyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach
pomocy społecznej i oņrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich
osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy
w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
§ 7.
1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę naleŊy:
1) organizowanie i ņwiadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŋywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ņrodowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu Ŋycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a takŊe udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których
mowa w art. 5a;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a takŊe
udzielanie
schronienia,
posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.
2. Ņrodki na realizację i obsługę zadań, o których
mowa w ust. 1, zapewnia budŊet państwa.
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2. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców Gminy Bolesław;
3. prowadzenie spraw związanych z wychowaniem
w trzeňwoņci, przeciwdziałaniu alkoholizmowi na
terenie Gminy Bolesław, w tym obsługi biurowo administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z wyłączeniem decyzji
administracyjnych w tym zakresie;
4.

realizacja
zadań
okreņlonych
o ņwiadczeniach rodzinnych;

ustawą

5. realizacja zadań okreņlonych ustawą o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów;
6.

realizacja
zadań
okreņlonych
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

ustawą

7.

realizacja
zadań
okreņlonych
o przeciwdziałaniu narkomanii.

ustawą

§ 9. Przy wykonywaniu zadań GOPS moŊe
współpracować
na
zasadzie
partnerstwa
z organizacjami społecznymi, Koņciołem Katolickim,
innymi koņciołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3
ORGANIZACJA GOPS
§ 10. Kierownika GOPS w Bolesławiu zatrudnia
i zwalnia Wójt.
§ 11. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik
GOPS w Bolesławiu.
§ 12. Kierownik GOPS:
1. kieruje pracą GOPS i reprezentuje go na zewnątrz
w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Wójta;
2. organizuje pracę w GOPS i sprawuje nadzór nad
realizacją zadań poszczególnych pracowników;
3. odpowiada materialnie za powierzone mienie;
4. odpowiada za prawidłowoņć sporządzenia planu
finansowego i realizację tego planu;
5. wykonuje czynnoņci ze stosunku pracy;
6. wydaje Regulamin Organizacyjny GOPS, Regulamin Wynagradzania oraz zarządzenia i instrukcje;
7. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŊących
do
właņciwoņci
gminy
w oparciu
o pełnomocnictwo udzielone przez Wójta;
8. składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie
z działalnoņci GOPS oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy społecznej;
9. moŊe wytaczać na rzecz obywateli powództwa
o roszczenia alimentacyjne.
§ 13.

§ 8.
Ponadto
oprócz
zadań
opisanych
w poprzednich paragrafach do zadań GOPS naleŊą:

1. Kierownik GOPS i pracownicy GOPS powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych
stanowisk okreņlonych odrębnymi przepisami.

1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia na
terenie Gminy Bolesław;

2. Wynagrodzenie Kierownika GOPS ustala Wójt.
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3. Wynagrodzenie pracowników ustala Kierownik
GOPS w oparciu o obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa.

Poz. 5270,5271,5272

2. Kierownik Oņrodka upowaŊniony jest do prowadzenia szeroko rozumianej akcji charytatywnej na
potrzeby GOPS. Ņrodki uzyskane winny być przeznaczone do realizacji celów statutowych GOPS.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA GOPS

Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14.
§ 16. Zmiany w Statucie GOPS mogą być dokonywane w trybie właņciwym dla jego nadania.

1. GOPS finansowany jest z budŊetu Gminy oraz innych ňródeł.

§ 17. Statut wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. GOPS jest jednostką budŊetową i posiada rachunek
bankowy.
3. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest plan
finansowy.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

§ 15.
1. GOPS prowadzi samodzielnie działalnoņć administracyjno – biurową.
5270
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UCHWAŁA NR LXVIII/373/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 26 paňdziernika 2010 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”h”, art. 40 ust.1
i 41 ust.1 ustawy z dn.8.03.1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r nr 142 poz.1591 z póňn. zm.) oraz
art.14 ustawy z dn. 27.08.2009r o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Miejska w Bukownie

3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych,
utrzymania czystoņci i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną, i cieplną oraz gaz,

uchwala

4/ targowisk i hal targowych,
§ 1. W Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bukownie (ustalonym uchwałą Rady
Miejskiej w Bukownie nr LV/349/2002 z dnia 30.09.2002r
z póňn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1.

Treņć
§
2 ust.1
otrzymuje
brzmienie:
„Zakład wykonuje zadania własne Miasta Bukowno
w zakresie:
1/gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami uŊytkowymi,
2/dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

5/
2.

zieleni
6/cmentarzy.”

miejskiej

i zadrzewień,

W
§
4 dodaje
się
ust.5
o treņci:
„Ňródłami przychodów własnych Zakładu są przychody z działalnoņci okreņlonej w § 2 ust.1 nin. Statutu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bukowno.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

5271
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UCHWAŁA NR XLII/239/2010
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie: utworzenia Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz 1591 z póň. zm/,
art. 1 ust.1, art. 9 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U.
Nr 111 poz. 535 z póň. zm./ oraz art. 17 ust .2 pkt 3, art.
18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz. 593 z póň. zm/ RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTEPUJE:
§ 1.
1.

Tworzy się Ņrodowiskowy Dom Samopomocy
w Jelczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
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chorych psychicznie oraz osób wykazujących inne
zakłócenia czynnoņci psychicznych, które zgodnie ze
stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń
psychicznych, które nie wymagają leczenia szpitalnego bądň opieki stacjonarnej.
2. Ņrodowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy jest placówką dziennego pobytu.
§ 2. Termin otwarcia Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy ustala się na grudzień 2010 roku.
§ 3. Ņrodowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy
jest jednostką organizacyjną Gminy Charsznica, która
realizuje zadania zlecone gminie przez administrację
rządową zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i ustawą o pomocy społecznej.
§ 4. Zadaniem Ņrodowiskowego Domu Samopomocy jest niesienie pomocy osobom powyŊej 16 roku
Ŋycia niepełnosprawnym intelektualnie, przewlekle psychicznie chorym i z innymi zaburzeniami, które nie wymagają opieki szpitalnej. Osoba niepełnoletnia powyŊej
16 roku Ŋycia i jej przedstawiciel ustawowy wyraŊają
zgodę na przyjęcie do Ņrodowiskowego Domu Samopomocy.

Poz. 5272

§ 5. WyposaŊenie oraz zabezpieczenie ņrodków finansowych dla funkcjonowania Ņrodowiskowego Domu
Samopomocy zapewnia budŊet państwa.
§ 6. Organizację ,zasady funkcjonowania oraz korzystania z pomocy i usług Ņrodowiskowego Domu
Samopomocy w Jelczy okreņla Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .
§ 7. Regulamin organizacyjny opracowuje Kierownik Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy,
a zatwierdza Wójt Gminy Charsznica.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 grudnia 2010 roku.
Przewodniczący:
Rady Gminy w Charsznicy
Andrzej Pietrzyk

jących inne zakłócenia czynnoņci psychicznych,
które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, które nie wymagają leczenia szpitalnego bądň opieki stacjonarnej.

Załącznik
do uchwały Nr XLII/239/2010
Rady Gminy w Charsznicy
z dnia 3 listopada 2010 r.
STATUT ŅRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W JELCZY

3. Siedziba ŅDS mieņci się w Jelczy, Gmina Charsznica.

Ņrodowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy
zwany dalej "ŅDS" działa na podstawie:

4. Działalnoņć ŅDS ukierunkowana jest na pomoc
w przezwycięŊaniu trudnych sytuacji Ŋyciowych
i rozwiązywaniu codziennych problemów osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 175, poz. 1362 z póňn. zm.).
2) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535
z póňn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 roku w sprawie psychiatrycznych ņwiadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i ņrodowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 38 ).
4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2104 z póňn. zm.).
5) Uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XLII/ / 2010,
z dnia 3 listopada 2010 roku, w sprawie utworzenia
Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

5. WaŊnym elementem w pracy ŅDS jest integracja
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie ze społecznoņcią lokalną
poprzez ich społeczną aktywizację.
6. Działalnoņć ŅDS jest otwarta na potrzeby ņrodowiska w zakres ie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.
Rozdział 2
ZADANIA ŅRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY
§ 2. Do podstawowych zadań ŅDS naleŊy:
1.

Organizacja całokształtu spraw związanych
z Ŋyciem osób niepełnosprawnych w ņrodowisku
zamieszkania.

2.

Reprezentacja interesów niepełnosprawnych
w społecznoņci lokalnej, oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec innych.

§ 1.
1. Ņrodowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy, zwany
dalej „ŅDS”, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Charzsnicy, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji
rządowej
okreņlonych
w ustawie
o ochronie zdrowia psychicznego.
2. ŅDS jest oņrodkiem wsparcia, pobytu dziennego,
przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie oraz osób wykazu-

3. DąŊenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich uczestnictwo w Ŋyciu
politycznym,
kulturalnym
i społecznym
w lokalnym ņrodowisku.
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4. Rozwijanie umiejętnoņci wykonywania czynnoņci
dnia codziennego, celem zapobiegania nawrotom
społecznej rekompensacji.
5.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 4.

Współpraca z rodzinami osób korzystających
z działalnoņci
ŅDS/poradnictwo,
informacja,
wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów
Ŋyciowych/

1. Ņrodowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy jest
jednostką
budŊetową
Gminy
Charsznica
i prowadzi
gospodarkę
finansową
zgodną
z przepisami obowiązującymi tę jednostkę.

Rozdział 3
ORGANIZACJA ŅRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

2. Podstawą gospodarki finansowej ŅDS jest roczny
plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Gminy.
3.

§ 3.

Ņrodowiskowy Dom Samopomocy sporządza
sprawozdanie finansowe, które przedkłada Radzie
Gminy.

1. Pracą ŅDS kieruje Kierownik, zatrudniony przez
Wójta Gminy, wyłoniony w drodze konkursu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. Kierownik ŅDS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa przez Wójta Gminy
Charsznica.

§ 5. Ņrodki finansowe ŅDS przeznaczone na jego
działalnoņć gromadzone są na odrębnym rachunku
bankowym.

3. Strukturę ŅDS oraz jego wewnętrzną organizację,
zasady funkcjonowania okreņla Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika ŅDS, zatwierdzony przez Wójta Gminy Charsznica.

§ 6.
1. ŅDS uŊywa pieczęci zawierającej jego nazwę
i adres.

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania ŅDS okreņla
Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy.

2. Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszego Statutu
mogą być dokonywane w trybie właņciwym dla
jego nadania.
Przewodniczący:
Rady Gminy w Charsznicy Andrzej Pietrzyk
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UCHWAŁA NR XLII- 253- 2010
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Charsznica
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1, art 22 i art.40
ust. 1 i 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz.1591 z póň. zm./ i w związku z § 63 Statutu Gminy Charsznica uchwalonego przez Radę Gminy
Charsznica w dniu 10 lutego 2003 roku Uchwałą
Nr V/31/2003 - RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA
CO NASTĈPUJE:
§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy
Charsznica Nr V/31/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy w Charsznicy
wprowadza się następujące zmianę:
5273

-

w pkt. I dopisuje się ppkt. 13 o treņci:
„13.
Ņrodowiskowy
Dom
Samopomocy
w Jelczy"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący:
Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XLII-244-2010
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.
Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust.1, art. 41
ust.1,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz $ 41 ust.4 Statutu
Gminy Charsznica, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Charsznica Nr V/31/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy, będący załącznikiem do niniejszej
uchwały

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Charsznica
Nr XXVII/151/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku,
w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych
w Charsznicy
oraz
uchwała
Nr
XXXVIII/222/2006, z dnia 30 czerwca 2006 roku,
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Charsznica i Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.

Załącznik
do uchwały Nr XLII-244-2010
Rady Gminy w Charsznicy
z dnia 3 listopada 2010 r.
STATUT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W CHARSZNICY.
Rozdział 1
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
§ 1. Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy
jest samorządowym zakładem budŊetowym, utworzonym na podstawie uchwały Nr XII/35/90 oraz
uchwał Nr XXXVIII/150/93 i XXXVIII/151/93 Rady
Gminy Charsznica i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z póňn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.),
3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póňn. zm.)
4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków
( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póňn. zm.),
5) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z póňn. zm.),
6) niniejszego Statutu,
7) innych przepisów powszechnie obowiązujących.
Rozdział 2
OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA.
§ 2.
1. Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy zwany
dalej Zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i ņrodków majątkowych, funk-

Przewodniczący:
Rady Gminy w Charsznicy
Andrzej Pietrzyk

cjonującym w formie samorządowego zakładu
budŊetowego,
2. Zakład moŊe uŊywać nazwy skróconej "ZUK".
§ 3. Organem nadzorczym Zakładu jest Wójt
Gminy Charsznica.
§ 4.
1. Siedzibą Zakładu jest Miechów - Charsznica
ul. ŉarnowiecka 3
2. Zakład moŊe uŊywać nazwy skróconej "ZUK".
Rozdział 3
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA.
§ 5. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja
zadań
własnych
Gminy
Charsznica
w zakresie:
1. Prowadzenie gospodarki zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ņcieków, a w szczególnoņci:
a) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych
i innych niŊ gospodarstwa domowe odbiorców,
b) odprowadzania ņcieków i oczyszczania ich na
oczyszczalni ņcieków,
c) prowadzenia kontroli jakoņci oczyszczonych ņcieków,
d) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji i oczyszczalni ņcieków,
e) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę
i odprowadzane ņcieki,
f) prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z działalnoņcią Zakładu.
2. Wykonywanie innych usług na zlecenie, zgodnych
z przepisami.
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Rozdział 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU.
§ 6.
1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
Kierownik.
2. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
na
zasadach
okreņlonych
w ustawie
o pracownikach samorządowych.
3. Wójt Gminy dokonuje czynnoņci z zakresu prawa
pracy wobec Kierownika Zakładu.

§ 11.
1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy obejmujący przychody
i wydatki stanowiące koszty działalnoņci oraz stan
ņrodków obrotowych i rozliczenie z budŊetem.
Zakład przekazuje do budŊetu Gminy nadwyŊkę
ņrodków obrotowych wynikających z rocznego
rozliczenia, chyba Ŋe Rada Gminy Charsznica postanowi inaczej.
2. Zasadniczym ňródłem fnansowania działalnoņci
Zakładu są dochody z działalnoņci podstawowej
ņwiadczonej przez Zakład, a w szczególnoņci:

§ 7.
1. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy.
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1)
2)

opłaty za dostarczoną wodę,
opłaty za odebrane ņcieki.

2. Do czynnoņci przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy.

3. Ňródłem finansowania są takŊe dodatkowe dochody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalnoņci Zakładu.

3. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy
pomocy pracowników Zakładu.

4. Samorządowy zakład budŊetowy moŊe otrzymywać
z budŊetu jednostki samorządu terytorialnego:

4. Kierownik Zakładu jest właņciwy do nawiązywania
stosunku pracy z pracownikami Zakładu.

1) dotacje przedmiotowe,
2) dotacje celowe zgodnie z zasadami okreņlonymi w zakresie finansów publicznych.

5. W razie nieobecnoņci Kierownika Zakładu lub niemoŊliwoņci okresowego pełnienia przez niego
obowiązków, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego pracownik.
§ 8.
1. Szczegółową wewnętrzną organizację i zasady
funkcjonowania Zakładu okreņla regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Zakładu.

5. Zakład moŊe otrzymywać dotacje z innych ňródeł
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.

Zakład
prowadzi
rachunkowoņć
zgodnie
z wymogami
okreņlonymi
w ustawie
o rachunkowoņci, ustawie o finansach publicznych
i wydanych doń przepisach wykonawczych oraz
sporządza, według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budŊetowe.

2. Regulamin Organizacyjny zatwierdza Wójt Gminy.
3. Regulamin Organizacyjny Zakładu stanowi podstawę do okreņlenia przez Kierownika Zakładu zakresów czynnoņci dla poszczególnych pracowników Zakładu.
§ 9.
1. Pracownicy Zakładu są pracownikami samorządowymi.

Rozdział 6
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŅCIĄ
ZAKŁADU.
§ 12. Rada Gminy Charsznica dokonuje okresowych
kontroli
i oceny
działalnoņci
Zakładu,
w szczególnoņci w zakresie realizacji jego planu finansowego.

2. Kierownik Zakładu w drodze zarządzeń reguluje
sprawy związne z wewnętrznym funkcjonowaniem Zakładu, z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Rozdział 5
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU.

§ 13. W celu prawidłowej realizacji zadań
w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych, Kierownik
Zakładu moŊe zlecić wykonanie prac innym podmiotom.

§ 10.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących samorządowe zakłady budŊetowe.
2.

Zakład posiada odrębne konta bankowe
i samodzielnie dokonuje operacji bankowych.

3. Zakład dokonuje wypłat do wysokoņci ņrodków
zgromadzonych na posiadanym rachunku bankowym.
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§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane
w trybie właņciwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący:
Rady Gminy w Charsznicy Andrzej Pietrzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41922 –

Poz. 5275
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UCHWAŁA NR XXXVII/327/10
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 21 paňdziernika 2010 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osuniĉcia ziemi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z póňn. zm.) oraz art. 13a ust.
1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r., o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku działania Ŋywiołu (Dz. U. Nr 84,
poz. 906 z póňn. zm.)
Rada Miejska w CięŊkowicach, uchwala co następuje:
§ 1. Wyznacza się obszary, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.
§ 2. Obszary, o których mowa w § 1 okreņlają załączniki graficzne od Nr 1 do Nr 2.

1. Załącznik Nr 1 – osuwisko obejmujące działki
o numerach 119 , 120/1, 222/3 połoŊone w Ostruszy,
2. Załącznik Nr 2 – osuwisko obejmujące działkę
o numerze 25 połoŊoną w Kąņnej Górnej, stanowiące
integralną częņć uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy CięŊkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w CięŊkowicach
Irena Gdowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41923 –

Poz. 5275
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/327/10
Rady Miejskiej w CięŊkowicach
z dnia 21 paňdziernika 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w CięŊkowicach: Irena Gdowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41924 –

Poz. 5275
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/327/10
Rady Miejskiej w CięŊkowicach
z dnia 21 paňdziernika 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w CięŊkowicach: Irena Gdowska
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41925 –

Poz. 5276
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UCHWAŁA NR XXXVIII/328/10
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciĉżkowice na 2010 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 póňn. zm.), art. 211, art.212 i art.237
ust.1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póňn. zm.)
Rada Miejska w CięŊkowicach uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŊetu
gminy CięŊkowice na 2010 rok jak w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały. Zmiany dochodów obejmują:
1) zwiększenie
466 621 zł.

dochodów

bieŊących

o kwotę

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŊetu gminy CięŊkowice na 2010 rok jak w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały. Zmiany wydatków obejmują:

1)zwiększenie
185 032 zł.
2)zmniejszenie
952 zł.

wydatków

bieŊących

o kwotę

wydatków

majątkowych

o kwotę

3. Zmniejsza się planowane przychody budŊetu o kwotę
282 541 zł.
4.

Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów
w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały.

5. Przyjmuje się zweryfikowaną Prognozę Łącznej Kwoty
Długu Publicznego Gminy CięŊkowice w latach 2006
– 2018 w brzmieniu załącznika nr 5 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy CięŊkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w CięŊkowicach
Irena Gdowska
Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXVIII/328/10
Rady Miejskiej w CięŊkowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany Planu Dochodów BudŊetu na 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w CięŊkowicach: Irena Gdowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41926 –

Poz. 5276
Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXVIII/328/10
Rady Miejskiej w CięŊkowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany Planu Wydatków BudŊetu na 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w CięŊkowicach: Irena Gdowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41927 –

Poz. 5276
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/328/10
Rady Miejskiej w CięŊkowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany Planu Przychodów BudŊetu na 2010r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w CięŊkowicach: Irena Gdowska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/328/10
Rady Miejskiej w CięŊkowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w CięŊkowicach: Irena Gdowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41928 –

Poz. 5276
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/328/10
Rady Miejskiej w CięŊkowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

PROGNOZA ŁACZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CIĈŻKOWICE W LATACH 2006-2018

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41929 –

Poz. 5276,5277

Przewodnicząca Rady Miejskiej w CięŊkowicach: Irena Gdowska
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UCHWAŁA NR XXXVIII/329/10
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ
i zbiorowego odprowadzania ņcieków na terenie Gminy Ciĉżkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) w związku
z art. 24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41930 –

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858
z póňn. zm.)
Rada Miejska w CięŊkowicach uchwala, co następuje:

Poz. 5277,5278

§ 2. Wykonanie uchwały Burmistrzowi Gminy CięŊkowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

§ 1. PrzedłuŊyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ņcieków na terenie Gminy
CięŊkowice na okres od dnia 01.01.2011r. do dnia
31.03.2011r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w CięŊkowicach
Irena Gdowska

5277

5278
5278

UCHWAŁA NR XXXVIII/331/10
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnoņci
pieniĉżnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciĉżkowice lub jej jednostkom podległym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 59 ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poňn. zm.)
Rada Miejska w CięŊkowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg w spłacie naleŊnoņci pienięŊnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie CięŊkowice, zwanej dalej "Gminą" lub jej
jednostkom podległym, obejmujący ich umarzanie,
odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładanie na raty,
a takŊe wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.
2. Uchwała nie ma zastosowania do udzielania ulg
w spłacie naleŊnoņci cywilnoprawnych pobieranych
przez Gminę w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2.
1. Przez wartoņć naleŊnoņci, o której mowa w uchwale,
naleŊy rozumieć kwotę naleŊnoņci głównej.
2. Udzielenie ulgi moŊe dotyczyć całej naleŊnoņci lub jej
częņci, a takŊe odsetek i pozostałych naleŊnoņci
ubocznych.
§ 3. NaleŊnoņć pienięŊna mająca charakter cywilnoprawny moŊe być umorzona w całoņci lub w częņci,
jeŊeli:
1) dłuŊnik - osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając Ŋadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub pozostawił przedmioty codziennego uŊytku domowego,
których łączna wartoņć nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) naleŊnoņci nie ņciągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłoņciowego,
3) dłuŊnik - osoba prawna, został wykreņlony
z właņciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moŊna by egzekwować

naleŊnoņć, a odpowiedzialnoņć z tytułu naleŊnoņci nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci
prawnej uległa likwidacji,
5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłoņci dłuŊnika,
z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo upadłoņciowe i naprawcze (Dz.
U z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z póňn. zm.) lub umorzył
postępowanie upadłoņciowe z przyczyny okreņlonej
w art.
361
pkt
1 Prawa
upadłoņciowego
i naprawczego,
6) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
Ŋe
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyŊszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej naleŊnoņci lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
7) ņciągnięcie naleŊnoņci zagraŊa waŊnym interesom
dłuŊnika, a w szczególnoņci jego egzystencji albo
podmiot wykonujący działalnoņć poŊytku publicznego
wykaŊe, Ŋe ņciągnięcie wierzytelnoņci pozbawiłoby go
moŊliwoņci realizacji wykonywanego zadania publicznego,
8) jest to uzasadnione interesem publicznym,
9) wartoņć naleŊnoņci nie przekracza pięciokrotnej wartoņci kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 4.
1. Umorzenie naleŊnoņci moŊe nastąpić na uzasadniony
wniosek dłuŊnika.
2. W przypadkach okreņlonych w § 3 w pkt 1 - 4 oraz
w pkt 6 i pkt 9 umorzenie naleŊnoņci moŊe być dokonane z urzędu.
§ 5. Ulgi w spłacie naleŊnoņci polegające na odraczaniu terminu zapłaty lub rozkładaniu na raty, mogą
być udzielone w przypadkach wskazanych w § 3 lub gdy
jest to uzasadnione innymi względami społecznymi lub
gospodarczymi.
§ 6.
1. Do udzielania ulg są uprawnieni:
1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w stosunku do naleŊnoņci przypadających kiero-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 642

– 41931 –

wanym przez nich jednostkom, jeŊeli ich wartoņć
nie przekracza 3.000,00 zł,
2) Burmistrz Gminy CięŊkowice - w stosunku do pozostałych naleŊnoņci,
2. Umorzenie naleŊnoņci, której wartoņć przekracza
30.000,00 zł wymaga zasięgnięcia opinii Rady Miejskiej CięŊkowice.
§ 7. Ulgi dla dłuŊników prowadzących działalnoņć
gospodarczą mogą być udzielone na ich uzasadniony
wniosek, w którym wykaŊą, zgodnie z art. 107 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE
C 306,17.12.2007 r.), Ŋe otrzymane wsparcie ze ņrodków
publicznych nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między
państwami członkowskimi UE, lub Ŋe w przypadkach
okreņlonych w § 3 w punktach 7 i 8 i w § 5 spełnione są
warunki do uzyskania pomocy de minimis, zgodnie
z przepisami
ustawy
z dnia
30 kwietnia 2004
r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póňn. zm.) oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006).
§ 8. W przypadku dłuŊnika będącego przedsiębiorcą
do wniosku, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały
naleŊy dołączyć zaņwiadczenia lub oņwiadczenia
o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo oņwiadczenie o nieotrzymaniu pomocy
de minimis w tym okresie.

Poz. 5278,5279

staje się natychmiast wymagalna wraz z naleŊnymi
odsetkami za zwłokę.
§ 11. W przypadku odroczenia terminu płatnoņci
naleŊnoņci niespłacenie kwoty naleŊnoņci w ustalonym
terminie powoduje, iŊ naleŊnoņć staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę i innymi naleŊnoņciami ubocznymi.
§ 12.
1. Osoby wymienione w § 6 ust. 1 sporządzają sprawozdanie dotyczące wartoņci umorzonych naleŊnoņci
oraz innych ulg udzielonych na podstawie niniejszej
uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych sporządzają
według stanu na dzień 31 grudnia kaŊdego roku kalendarzowego i przekazują Burmistrzowi Gminy CięŊkowice w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
3. Burmistrz Gminy CięŊkowice sporządza zbiorcze
sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych naleŊnoņci oraz pozostałych ulg i przedstawia je Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w CięŊkowicach w terminie
do końca lutego kaŊdego roku za rok poprzedni.
4. Wzór sprawozdania okreņla załącznik do uchwały.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XIX/177/08 Rady Miejskiej w CięŊkowicach dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty spłaty naleŊnoņci pienięŊnych Gminy CięŊkowice.

§ 9. O udzieleniu ulgi organ lub osoba uprawniona
rozstrzyga w formie pisemnej zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego; w przypadkach okreņlonych w §
3 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, pismo zawierające oņwiadczenie
o zastosowaniu ulgi pozostawia się w aktach sprawy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy CięŊkowice.

§ 10. JeŊeli dłuŊnik nie spłaci w terminie w pełnej
wysokoņci ustalonych rat, pozostała do spłaty naleŊnoņć

Przewodnicząca Rady Miejskiej w CięŊkowicach
Irena Gdowska

§ 15. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

5278
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UCHWAŁA NR XLVI/368/2010
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 28 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminĉ Igołomia-Wawrzeńczyce.
Na
podstawie
art.30
ust.6
i art.
54
ust 3 i 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r nr 97 poz.674
z póňn. zmianami) Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie wysokoņci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r.
nr 22 poz.181 z póňn. zmianami) oraz art.18 ust.1 Ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z póňn. zmianami) Rada Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin Wynagradzania Nauczycieli w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Igołomia Wawrzeńczyce nr XXIX/244/2009 z dnia 24.03.2009r.
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot
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Załącznik
do uchwały Nr XLVI/368/2010
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 28 paňdziernika 2010 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin dotyczy wysokoņci dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraňnych i ma zastosowanie
dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach
podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Igołomia – Wawrzeńczyce.
§ 2.
1) Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
a) wynagrodzenia zasadniczego
b) dodatków:
- za wysługę lat
- motywacyjnego
- funkcyjnego
- za warunki pracy
c) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw doraňnych
d) nagród i innych ņwiadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem ņwiadczeń z Zakładowego
Funduszu Ņwiadczeń Socjalnych, dodatków socjalnych okreņlonych w art. 54 Karty Nauczyciela.
2) Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego uzaleŊnione są od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych i przyjmowane będą zgodnie ze stosownym
rozporządzeniem ministra właņciwego do spraw
oņwiaty i wychowania.
Rozdział 2
Dodatek za wysługĉ lat.
§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŊszej stawki dodatku, jeŊeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) Za dany miesiąc, jeŊeli nabycie prawa do dodatku lub
wyŊszej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca.
3) Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoņci w pracy z powodu niezdolnoņci do pracy
wskutek choroby lub koniecznoņci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4) Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
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Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4.
1) Ņrodki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ustala
się w wysokoņci 5% kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli danej szkoły, przedszkola, a dla Dyrektorów Gminnych Centrów Edukacji 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2) Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny
/art.30 ust.1 pkt.2 Karty Nauczyciela/ w zaleŊnoņci od
osiągniętych wyników pracy, a w szczególnoņci za:
a) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze:
- uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach,
- dobre i efektywne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów,
- aktywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących pomocy przy pełnym rozpoznaniu ich ņrodowiska
b) jakoņć ņwiadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zajęciem lub zadaniem,
c) zaangaŊowanie w realizację czynnoņci i zajęć,
o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególnoņci:
- udział w organizowaniu imprez i uroczystoņci
szkolnych,
- udział w komisjach przedmiotowych i innych,
- opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły,
- opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły,
- prowadzenie godzin ponadwymiarowych,
- w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.
3) Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres
6 miesięcy, w wysokoņci nie przekraczającej 20%
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego lecz nie mniej niŊ 2% wynagrodzenia zasadniczego tego nauczyciela.
4) Dodatek motywacyjny jest ruchomą częņcią wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i przyznawany
jest zaleŊnie od iloņci i jakoņci wykonywanej pracy
oraz pozytywnych jej wyników.
5) Dodatek motywacyjny przyznawany jest dla nauczyciela przez Dyrektora, a dla Dyrektora przez Wójta
Gminy.
6) Za podstawę wyliczenia kwoty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przyjmuje się stawki wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
7) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzeń.
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Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 5.
1) Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki
oņwiatowej przysługuje dodatek funkcyjny /art.30
ust.1 pkt.2 Karty Nauczyciela/.
2) Wysokoņć dodatków funkcyjnych dla dyrektorów
zespołu szkół oraz wicedyrektorów i kierowników
szkół lub placówek oņwiatowych okreņla poniŊsza tabela:
L.p.

Stanowisko

1.

dyrektor
zespołu
szkół
wicedyrektor,
kierownik szkoły:
- do 6 oddziałów
- od 7 do 12 oddziałów
- od 13 do 24 oddziałów
dyrektor, kierownik
przedszkola

2.

3.

Wysokoņć dodatku
funkcyjnego
od 500,00 do
1.500,00

od 150,00 do 700,00
od 250,00 do 700,00
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§ 6.

1) Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, w razie zbiegu tytułu do dwóch i więcej dodatków przysługuje dodatek wyŊszy. Zapis nie ma zastosowania w przypadku zbiegu dodatków funkcyjnych
wyszczególnionych w § 5 ust. 6 pkt a-c tj. dodatków
funkcyjnych z tytułu sprawowania funkcji opiekuna
staŊu oraz powierzenia wychowawstwa klasy
w szkołach lub przedszkolach.
2) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub zadanie okreņlone w § 5 ust.6 pkt. a – c tego
regulaminu na czas okreņlony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wczeņniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym
nastąpiło odwołanie, a jeŊeli odwołanie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3) Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje wicedyrektorowi, dyrektorowi pełniącemu obowiązki od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objęcia zastępstwa.
4) Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

od 300,00 do
1.000,00
od 150,00 do 500,00

3) Dodatek funkcyjny dla stanowisk kierowniczych
w szkołach filialnych będzie wynosił od 10% do 40%
dodatku funkcyjnego dyrektora.
4) Dodatek funkcyjny dla pozostałych kierowników
w szkołach i przedszkolach będzie wynosił od 10% do
25% dodatku funkcyjnego dyrektora.
5) Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
W tych przypadkach, prawo do dodatku powstaje od
pierwszego dnia pełnienia tych obowiązków i gaņnie
w pierwszym dniu miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków z tym zastrzeŊeniem, iz obowiązki te pełni conajmniej 2 tygodnie.
6) Dodatek funkcyjny przysługuje równieŊ nauczycielowi
z tytułu:
a) sprawowania funkcji opiekuna staŊu w wysokoņci –
50,- zł
b) powierzenia wychowawstwa klasy w szkołach
- w oddziałach liczących do 20 uczniów włącznie
w wysokoņci – 80,- zł
- w oddziałach liczących od 21 do 25 uczniów
włącznie – 100,- zł
- w oddziałach liczących od 26 uczniów i powyŊej
– 150,- zł
c) powierzenia
wychowawstwa
w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych - 100,- zł
7) Przy ustaleniu dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
zespołu szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów w zespole.
8) Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły, wicedyrektora szkoły, kierownika szkoły, kierownika szkoły filialnej bierze się pod uwagę teŊ ich
oddziały.
9) Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres roku
szkolnego.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 7.
1) Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych,
uciąŊliwych przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2) Ustala się wysokoņć dodatków za trudne warunki
pracy:
a) za klasy łączone – 10% wynagrodzenia zasadniczego,
b) za rewalidację i nauczanie indywidualne programem szkoły specjalnej –10% wynagrodzenia zasadniczego,
c) za uciąŊliwe warunki pracy zwiększa się o 10% ustalonego dodatku za trudne warunki pracy (nauczanie
indywidualne programem szkoły Ŋycia).
3) Dodatek za trudne i uciąŊliwe warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokoņci proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.
4) Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą ten dodatek jest
związany, a w okresie niewykonywania pracy za którą
przysługuje wynagrodzenie, liczony jest jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
5) Wynagrodzenie za warunki pracy wypłaca się z dołu
w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa
w art.39 ust.3 Karty Nauczyciela.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny zastĉpstw doraźnych
§ 8.
1) Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktyczno – wychowawczych powyŊej tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
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2) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca
się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.
3) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego
łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez miesięczną
liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela.
4) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela o której mowa w ust.1 uzyskuje się
mnoŊąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, Ŋe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5) U nauczycieli, którzy realizują tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie etatu łączonego,
iloņć godzin ponadwymiarowych wylicza się stosownie do obowiązującej uchwały Rady Gminy IgołomiaWawrzeńczyce w sprawie okreņlenia tygodniowego
wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących,
w ramach stosunku pracy, obowiązki okreņlone dla
stanowisk o róŊnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, zatrudnionych w oņwiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy IgołomiaWawrzeńczyce.
6) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca
się z dołu w dniu 1-go następnego miesiąca, z tym, Ŋe
jeŊeli ten dzień jest ustawowo wolny od pracy,
w kolejnym dniu roboczym.
Rozdział 7
Nagrody i inne ņwiadczenia wynikające ze stosunku
pracy
§ 9.
1) W budŊecie organu prowadzącego szkoły tworzy się
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokoņci 1,5 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń
z przeznaczeniem
na
wypłatę
nagród
Wójta
i Dyrektora szkoły dzielony w ten sposób, Ŋe:
70% funduszu nagród przeznaczone jest na nagrody dyrektora szkoły. Zasady i kryteria przyznawania nagród Dyrektora ustala Dyrektor
w uzgodnieniu z działającymi w szkole organizacjami związkowymi po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
30% funduszu nagród przeznacza się na nagrody
Wójta. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta
moŊe wystąpić Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych lub Wójt.
2) Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w innych szczególnych okolicznoņciach np.
nadanie szkole imienia.
3) Nagrody będą przyznawane w wysokoņciach:
nagroda Wójta do 1.500,-zł
nagroda Dyrektora do 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
4) Nagrodę Wójta przyznaje Wójt Gminy po spełnieniu
warunków okreņlonych w § 9 ust. 5 regulaminu.
5) Do nagrody moŊe być typowany nauczyciel, który
posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej, a ponadto spełnia co najmniej 3 z następujących
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kryteriów, które osiągnął w poprzednim roku szkolnym:
osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisję egzaminacyjne,
osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach, olimpiadach lub konkursach,
posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi,
przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoņci
szkolne lub ņrodowiskowe,
prowadzi znaczącą działalnoņć wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach itp.,
organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub wypoczynkowe,
organizuje pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej
lub Ŋyciowej,
prowadzi działalnoņć mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej
wņród dzieci i młodzieŊy,
organizuje udział rodziców w Ŋyciu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami.
Rozdział 8
Dodatki socjalne.
§ 10.
1) Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niŊszym niŊ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2) Wysokoņć dodatku mieszkaniowego nauczyciela zaleŊna jest od iloņci osób wspólnie z nim zamieszkujących:
- 12,- zł dla 1 osoby
- 15,- zł dla 2 osób
- 20,- zł dla 3 osób
- 25,- zł dla 4 i więcej osób
3) Do osób o których mowa w pkt 2 zalicza się nauczyciela, wspólnie z nim zamieszkujących: dzieci do 18 roku
Ŋycia, a jeŊeli kontynuują naukę – do czasu jej ukończenia, nie duŊej jednak niŊ do ukończenia 24 roku Ŋycia oraz współmałŊonka.
4) Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym złoŊył wniosek o jego przyznanie.
5) Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego pracodawcę.
6) Nauczycielowi oraz jego współmałŊonkowi będącemu
takŊe nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek
u pracodawcy, którego okreņlą.
7) Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy,
a takŊe w okresach:
a) nie ņwiadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenia,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
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8) Nauczycielowi przyznaje dodatek mieszkaniowy Dyrektor, a Dyrektorowi Wójt.
9) Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z góry w dniu
wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
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Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami organizacji związkowych.
Zmiana postanowień niniejszego regulaminu odbywa
się w trybie okreņlonym dla jego podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot

Regulamin obowiązuje na czas nieokreņlony.
5279
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UCHWAŁA NR XLVI/369/2010
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
z dnia 28 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminĉ IgołomiaWawrzeńczyce, ustalenia tygodniowego wymiaru zajĉć pedagoga i logopedy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art. 42
ust. 6 i 7 pkt 2 i pkt 3, art. 42a ust. 1, 2 i 3, w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póňn. zm.)
Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwala, co następuje:
§ 1. ObniŊa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć, okreņlony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z póňn. zm.):
1) Dyrektorom Gminnych Centrów Edukacji:
o 15 godzin tygodniowo – jeņli liczba oddziałów
przekracza 14 (iloņć oddziałów jest sumą oddziałów w poszczególnych placówkach wchodzących
w skład Gminnego Centrum Edukacji).
2) Kierownikom szkół:
o 5 godzin tygodniowo – w szkole, w której liczba oddziałów wynosi do 7 włącznie,
o 8 godzin tygodniowo – w szkole, w której liczba oddziałów wynosi powyŊej 7.
3) Kierownikom przedszkoli:
o 10 godzin tygodniowo – w przedszkolu liczącym 3 oddziały,

-

o 5 godzin tygodniowo – w przedszkolu liczącym
2 oddziały.
4) Administratorowi szkolnej sieci komputerowej:
Administratorowi szkolnej sieci komputerowej:
§ 2. Okreņla się dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Igołomia-Wawrzeńczyce
tygodniowy
obowiązkowy
wymiar godzin zajęć w wysokoņci 20 godzin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i Dyrektorom Gminnych Centrów Edukacji.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/268/09 z dnia
23.06.2009r w sprawie udzielania i rozmiaru zniŊek dla
dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Igołomia-Wawrzeńczyce
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
Stefan Nawrot
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UCHWAŁA NR XLI /257/2010
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 27 paňdziernika 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Michałowicach
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 póňn. zm.), Rada Gminy Michałowice
uchwala, co następuje:
§ 1. W miejscowoņci Michałowice nadaje się następującą nazwę ulicy dotąd bezimiennej.
1) ul. Zacisze (wg PESEL Zacisze) biegnąca po działkach
numer 408/8, 412/1, 411/2, 407/3, 410/2, 409/1, począwszy od wjazdu z ulicy Jana Pawła II.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Michałowice.
§ 3. Przebieg ulicy uwidoczniono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Janusz Szopa
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do uchwały Nr XLI /257/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 paňdziernika 2010 r.

Przewodniczący Rady: Janusz Szopa
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UCHWAŁA NR LXI/382/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 25 paňdziernika 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mszanie Dolnej
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
oraz 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, ze zmianami)art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240),
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych (Dz .U. z 2010r. nr 17, poz.95) Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się nową treņć Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej, w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc obowiązującą Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiący załącznik do uchwały
nr XXV/166/96 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia
19 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budŊetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Sieja

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
Załącznik
do uchwały Nr LXI/382/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 25 paňdziernika 2010 r.
STATUT Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mszanie Dolnej
§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej zwany dalej
„Zakładem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz.1591 ze zmianami)
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych. (Dz.U. nr 223, poz.1458 ze zmianami)
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zmianami )
4) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zmianami)
5) Uchwały Nr XXV/166/96 Rady Miasta w Mszanie
Dolnej z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia
zakładu budŊetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej,
6) niniejszego Statutu.
§ 2. Zakład swym przedmiotem działania obejmuje bieŊące i stałe zaspokajanie potrzeb zbiorowych
mieszkańców, a w szczególnoņci:
1) gospodarki mieszkaniowej, w tym lokali socjalnych,
2) dróg, ulic placów mostów oraz organizacji ruchu
drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
4) kanalizacji i odbioru nieczystoņci płynnych,
5) utrzymania czystoņci i porządku na terenie GminyMiasta Mszana Dolna,
6) zieleni miejskiej i zadrzewień,
7) cmentarzy .
§ 3.
1. Siedzibą Zakładu jest miasto Mszana Dolna.

2. Terytorialny zakres działania zakładu obejmuje
teren Gminy -Miasta Mszana Dolna.
§ 4.
1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasta Mszana Dolna prowadzoną w formie zakładu
budŊetowego.
2. Zakład nie posiada osobowoņci prawnej.
§ 5.
1. Dyrektor kieruje Zakładem oraz reprezentuje Zakład
wobec osób trzecich.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.
4. Dyrektor moŊe udzielać dalszych pełnomocnictw
w formie pisemnej pod rygorem niewaŊnoņci.
5. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust.4 winno
wskazywać osobę pełnomocnika oraz zakres upowaŊnienia.
§ 6. Do podstawowych zadań Dyrektora naleŊy:
1) organizowanie pracy Zakładu i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych
pracowników
2) wykonywanie funkcji przełoŊonego i wykonywanie
czynnoņci ze stosunku pracy wobec pracowników
Zakładu
3) zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa,
porządku i dyscypliny pracy
4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i prowadzenie w tym zakresie szkolenia
pracowników
5) przestrzeganie zasad gospodarki finansowej
6) przedstawianie organom Miasta okreņlonych informacji i sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych
będących przedmiotem działania Zakładu i z wykonania planu finansowego
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7) podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie
zastrzeŊonych dla organu załoŊycielskiego.

2. Plan o którym mowa w ust.1 stanowi podstawę do
opracowania rocznego planu finansowego Zakładu, zatwierdzanego przez Dyrektora.

§ 7.

§ 12.

1. Dyrektor zatrudnia pracowników Zakładu w tym
Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego

1. Zakład pokrywa koszty bieŊącej działalnoņci oraz
zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Zastępca działa w ramach upowaŊnienia udzielonego przez Dyrektora

2. Przychodami Zakładu są:

3. Do obowiązków Głównego Księgowego naleŊy
w szczególnoņci:

1) wpływy uzyskane z prowadzonej działalnoņci,
2) dotacja z budŊetu Miasta Mszana Dolna, uchwalana przez Radę Miasta Mszana Dolna,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
oraz innych ňródeł.

1) Ustalenie planów ekonomicznych,
2) Tworzenie ewidencji księgowej,
3) Sporządzanie sprawozdań ekonomiczno – finansowych
4) Organizacja wypłat wynagrodzeń i ņwiadczeń
dla pracowników,
5) Rozliczenie sprzedaŊy materiałów i usług,
6) Rozliczenie materiałowe.

§ 13.
1. Zakład moŊe zaciągać zobowiązania wyłącznie do
wysokoņci ustalonej w rocznym planie finansowym.
2. Wszelkie działania finansowe wymagają podpisu
co najmniej dwóch upowaŊnionych osób.

§ 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu oraz jego strukturę organizacyjną okreņla Dyrektor
w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu .

§ 14.
1. Nadzór nad działalnoņcią Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta

§ 9.
1. Mienie Zakładu stanowi przekazanie w uŊyczenie
przez Gminę - Miasto Mszana Dolna mienie komunalne.
2.

Poz. 5282,5283

2. Rada Miasta poprzez Komisję Rewizyjną prowadzi
kontrolę działalnoņci Zakładu.
3.

Do
mienia
komunalnego
stosuje
się
w szczególnoņci przepisy ustawy o której mowa
w §1 pkt 1 oraz ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomoņciami, (tekst jednolity
Dz.U.z 2010 nr102, poz. 651 ze zmianami)

Kontrolę prawidłowoņci rozliczeń Zakładu
z budŊetem Miasta Mszana Dolna dokonuje
Skarbnik Miasta Mszana Dolna.

4. Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie w zakresie spraw
finansowych wykonuje Główny Księgowy .

3. Zakład gospodaruje przekazanym mu mieniem
i zapewnia naleŊytą ochronę i racjonalne jego wykorzystanie.

§ 15. Dyrektor ponosi odpowiedzialnoņć za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
§ 16. Zmiana niniejszego statutu
w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

§ 10. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach obowiązujących zakłady budŊetowe.
§ 11.

następuje

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Sieja

1. Rada Miasta uchwala corocznie plan przychodów
i wydatków Zakładu w formie załącznika do BudŊetu Miasta
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UCHWAŁA NR LXI/383/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 25 paňdziernika 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Działając na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842), art.18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.) oraz
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95) -Rada Miasta Mszana
Dolna uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Mszana Dolna, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
§ 2.
1. Zespół powinien składać się z minimum 10 osób.
2. W skład Zespołu mogą wchodzić:
1) przewodniczący Zespołu,
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zastępca przewodniczącego,
sekretarz Zespołu,
członkowie Zespołu.

3. Do prac Zespołu mogą zostać powołani przedstawiciele następujących instytucji i organizacji działających na terenie miasta Mszana Dolna, a w szczególnoņci:
1) Miejskiego
Oņrodka
Pomocy
Społecznej
w Mszanie Dolnej – minimum 1 przedstawiciel,
2) Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej – minimum
1 przedstawiciel,
3) StraŊy Miejskiej w Mszanie Dolnej – minimum
1 przedstawiciel,
4) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej – minimum
1 przedstawiciel,
5) Samodzielnego Publicznego ZOZ w Mszanie Dolnej – minimum 1 przedstawiciel,
6) MłodzieŊowego
Oņrodka
Wychowawczego
w Mszanie Dolnej – minimum 1 przedstawiciel,
7) Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej –
minimum 1 przedstawiciel,
8) Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej –
minimum 1 przedstawiciel,
9) Zespołu Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej – minimum
1 przedstawiciel,
10)Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych
w Mszanie Dolnej – minimum 1 przedstawiciel,
11)Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie
Dolnej – minimum 1 przedstawiciel,
12)Parafii Rzymskokatolickich w Mszanie Dolnej –
po 1 przedstawicielu.
4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta
Mszana Dolna moŊe poszerzyć skład Zespołu
o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
§ 3. Zespół powołuje się na okres 4 lat.
§ 4.
1. Zadania Zespołu wynikają z art. 9b ust. 2 ustawy
z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
2. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego Zespołu, zastepcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu zostaną okreņlone
w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.
§ 5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych
przez
Burmistrza
Miasta
Mszana Dolna
a jednostkami delegującymi poszczególnych członków
Zespołu.
§ 6.
1. Siedziba Zespołu mieņci się w Miejskim Oņrodku
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 2.
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2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Oņrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej.
§ 7.
1. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na 4-letnią
kadencję na pierwszym posiedzeniu Zespołu spoņród
jego członków - większoņcią głosów w głosowaniu
jawnym.
2. Na wniosek przewodniczącego Zespołu, podczas
pierwszego posiedzenia, Zespół moŊe dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza
spoņród pozostałych członków Zespołu – większoņcią
głosów w głosowaniu jawnym.
§ 8.
1. Zmiana składu osobowego Zespołu, w tym dokooptowanie lub rezygnacja członka, następuje na wniosek przewodniczącego Zespołu.
2. Zmianę skłądu osobowego Zespołu potwierdza porozumienie
pomiędzy
Burmistrzem
Miasta
a podmiotem delegującym członka Zespołu.
§ 9. Tryb odwoływania z funkcji przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu
okreņla Regulamin Organizacyjny Zespołu.
§ 10.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu,
a gdy jest to niemoŊliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb
lub na wniosek przynajmniej połowy członków Zespołu, jednak nie rzadziej, niŊ raz na trzy miesiące,
zaņ w sprawach wymagających nagłej interwencji
mogą być zwoływane na wniosek 1 członka Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemoŊliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz.
4. Formę zwoływania posiedzeń okreņla Regulamin
Organizacyjny Zespołu.
5. Zespół moŊe tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie.
6. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków słuŊbowych lub zawodowych, bądň społecznie.
7. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta rocznego sprawozdania z pracy Zespołu w terminie do dnia 31 stycznia
roku następującego po roku, którego sprawozdanie
dotyczy.
§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Sieja
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UCHWAŁA NR LIII/680/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 19 paňdziernika 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi „Pod Skałą” w miejscowoņci Łostówka do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z póňn . zm.) oraz 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 póňn. zm.), art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 10 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2010r. Nr 17 poz. 95), po uzyskaniu opinii Zarządu
Powiatu Limanowskiego - Rada Gminy Mszana Dolna
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę „Pod
Skałą” w miejscowoņci Łostówka.

2. Szczegółowy przebieg oraz parametry techniczne
drogi, o której mowa w ust. 1 okreņla załącznik nr
1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Sieja

Załącznik
do uchwały Nr LIII/680/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 19 paňdziernika 2010 r.

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Sieja
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UCHWAŁA NR XLII/441/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 28 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należnoņci
pieniĉżnych Gminy Słomniki oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz
wskazania organów do tego uprawnionych
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 póňn. zmianami) w związku
z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr157 poz. 1240 z 2009 r.) Rada
Miejska w Słomnikach uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelnoņci Gminy Słomniki oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Słomniki z tytułu
naleŊnoņci pienięŊnych, mających charakter cywilnoprawny zwanych dalej „wierzytelnoņciami” wobec osób
fizycznych, osób prawnych, a takŊe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci prawnej zwanych dalej „dłuŊnikami”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. wierzytelnoņci – oznacza to naleŊnoņć główną lub
odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy czym kwoty wierzytelnoņci tego samego dłuŊnika wynikające
z róŊnych tytułów - nie sumuje się
2. dłuŊniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną,
a takŊe jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowoņci prawnej
3. uldze – oznacza to rozłoŊenie na raty lub odroczenie
terminu zapłaty wierzytelnoņci
4. kosztach dochodzenia – oznacza to koszty sądowe,
koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe
oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelnoņci
5. kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne
i zwrot wydatków poniesionych w celu przeprowadzenia egzekucji
§ 3.
1. Do umarzania wierzytelnoņci i udzielania ulg uprawniony jest:
a) Burmistrz Gminy Słomniki – jeŊeli kwota wierzytelnoņci nie przekracza jednorazowo 5 000 zł
b) Burmistrz Gminy Słomniki po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji BudŊetowo- Gospodarczej Gminy
– jeŊeli kwota wierzytelnoņci przekracza 5 000 zł,
a nie przekracza kwoty 10 000 zł
c) Burmistrz Gminy Słomniki po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej, jeŊeli kwota wierzytelnoņci przekracza
10 000 zł.
d) Kierownik jednostki organizacyjnej, jeŊeli wartoņć
naleŊnoņci nie przekracza 1000 zł
2. Przez wartoņć wierzytelnoņci, o której mowa w ust.
1 rozumie się naleŊnoņć główną wraz z kwotą naliczonych odsetek oraz innych naleŊnoņci ubocznych.

§ 4. Organ właņciwy do umarzania kwoty głównej
wierzytelnoņci oraz udzielania ulg w spłacie jest równieŊ
uprawniony do umarzania kwoty naliczonych odsetek
oraz innych naleŊnoņci ubocznych.
§ 5.
1. Wierzytelnoņć moŊe być umorzona w całoņci lub
w częņci, jeŊeli ustalone w toku postępowania wyjaņniającego okolicznoņci wykaŊą, Ŋe wymaga tego
waŊny interes dłuŊnika lub interes publiczny
w szczególnoņci:
a) zachodzi
uzasadniony
przypuszczenie,
Ŋe
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyŊszej od kosztów dochodzenia
i egzekucji wierzytelnoņci
b) w wyniku postępowania egzekucyjnego stwierdzono, Ŋe dłuŊnik nie posiada majątku, z którego
moŊna by dochodzić naleŊnoņci
c) naleŊnoņci nie odzyskano w toku postępowania
likwidacyjnego lub upadłoņciowego
d) przed wszczęciem egzekucji okaŊe się, Ŋe dłuŊnik
lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych ņrodków na utrzymanie
e) dłuŊnik zmarł nie pozostawiając Ŋadnego majątku lub nie moŊna ustalić jego następców prawnych
f) nie moŊna ustalić miejsca zamieszkania dłuŊnika
g) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze
2. Wierzytelnoņć moŊe być umorzona na uzasadniony
wniosek dłuŊnika. Dopuszcza się moŊliwoņć umorzenia z urzędu, jeŊeli podstawy umorzenia o których
mowa w ust. 1 potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Gminy lub jednostek organizacyjnych Gminy Słomniki.
3. Umorzenie wierzytelnoņci, za która odpowiada więcej
niŊ jeden dłuŊnik moŊe nastąpić gdy okolicznoņci
uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłuŊników
4. JeŊeli umorzenie obejmuje częņć wierzytelnoņci,
wówczas wyznacza się termin zapłaty pozostałej do
uregulowania wierzytelnoņci. W takim przypadku
dłuŊnik powinien być pouczony, Ŋe niedotrzymanie
terminu zapłaty pozostałej częņci wierzytelnoņci moŊe skutkować odstąpieniem od umorzenia.
5. Umorzenie wierzytelnoņci moŊe równieŊ obejmować
tylko naleŊnoņci uboczne
§ 6.
1. Na wniosek dłuŊnika moŊna odroczyć termin zapłaty
całoņci lub częņci wierzytelnoņci, a takŊe rozłoŊyć na
raty płatnoņć całoņci lub częņci wierzytelnoņci jeŊeli
przemawiają za tym udokumentowane trudnoņci
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płatnicze dłuŊnika, interes Gminy Słomniki lub jednostek organizacyjnych Gminy nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelnoņci w całoņci lub w częņci.
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kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (teks jednolity Dz.U. z 2007 r.
Nr 59 poz. 404 z póňn. zmianami)

2. Od wierzytelnoņci do której zastosowano ulgę
w spłacie nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres
od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty.

§ 10. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Słomniki
do informowania Rady Miejskiej w Słomnikach
o wydanych decyzjach dotyczących umorzenia wierzytelnoņci – w sprawozdaniach z działalnoņci Burmistrza
na sesjach Rady Miejskiej.

3. JeŊeli dłuŊnik nie spłaci wierzytelnoņci albo jej częņci
w okreņlonym terminie odpowiednio wierzytelnoņć
albo jej czeņć staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami naleŊnymi od dnia wymagalnoņci

§ 11.
Wnioski
o umorzenie
wierzytelnoņci
i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejņcia w Ŋycie
uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach
okreņlonych niniejszą uchwałą

§ 7. Umorzenie wierzytelnoņci o których mowa
w § 5 oraz
udzielenie
ulg
o których
mowa
w § 6 następuje: w odniesieniu do wierzytelnoņci wynikających ze stosunków cywilno – prawnych – w drodze
umowy stron.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.

§ 8.
Sprawy
w oparciu
o złoŊone
wnioski
o umorzenie wierzytelnoņci, oraz udzielenie ulg prowadzą właņciwi pracownicy Urzędu Miejskiego.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXVII/289/06 z dnia
30 czerwca 2006 r.
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 9. W przypadku gdy dłuŊnik jest przedsiębiorcą
niezaleŊnie od zasad i trybu umarzania wierzytelnoņci
i udzielania ulg w spłacaniu naleŊnoņci okreņlonych
niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z 30

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
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UCHWAŁA NR XLII-277-10
RADY GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 7 paňdziernika 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należnoņci pieniĉżnych Gminy
Sułoszowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siĉ przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 59 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157
poz. 1240 z póňn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.),Rada
Gminy Sułoszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty

§ 2.

płatnoņci na rzecz Gminy Sułoszowa i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleŊnoņci pienięŊnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku – Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej
,,naleŊnoņciami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a takŊe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci prawnej, zwanych dalej ,,dłuŊnikami”.
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§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.
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§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11

Przewodniczący Rady Gminy: Kazimierz Pasternak
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UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2010
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego ņwiadczenia pieniĉżnego z tytułu urodzenia trojga lub
wiĉcej dzieci w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 22a
ust. 1 i 3 ustawy
z dnia
28
listopada
2003
r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 139,poz.992 z późn. zm.)

2. Wniosek złoŊony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Rada Miejska w Wadowicach uchwala co nastĉpuje:

1. Ņwiadczenia nie przyznaje się w przypadku nie zamieszkiwania rodzica i dzieci na terenie Gminy Wadowice w okresie od urodzenia dzieci do dnia wydania decyzji, a w przypadku opiekuna prawnego
w okresie od ustanowienia go opiekunem prawnym
do dnia wydania decyzji.

§ 1. Przyznaje się z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu jednorazowe ņwiadczenie pienięŊne w wysokoņci 3.000 zł na kaŊde dziecko,
zwane dalej ņwiadczeniem.
§ 2.
1. Ņwiadczenie przysługuje jednemu z rodziców dzieci
posiadającemu pełne prawa rodzicielskie albo opiekunowi
prawnemu
dzieci,
zameldowanemu
i zamieszkałemu na pobyt stały na terenie Gminy
Wadowice, niezaleŊnie od dochodów.
2. Ņwiadczenie, o którym mowa w §1, moŊe zostać wypłacone z tytułu urodzenia dzieci tylko jeden raz.
§ 3.
1. Wniosek o wypłatę ņwiadczenia składa się w Miejskim
Oņrodku
Pomocy
Społecznej
w Wadowicach
w terminie 4 miesięcy od dnia urodzenia dzieci, nie
wczeņniej jednak niŊ po ukończeniu przez dzieci
6 tygodnia Ŋycia.

3. Wzór wniosku okreņla Kierownik Miejskiego Oņrodka
Pomocy Społecznej w Wadowicach.
§ 4.

2. Wypłatę ņwiadczenia zawiesza się w przypadku
wszczęcia postępowania o ograniczenie lub utratę
praw rodzicielskich, albo w przypadku niewykonywania opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców.
3. Przyznanie ņwiadczenia moŊe być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu ņrodowiskowego przez Miejski Oņrodek Pomocy Społecznej.
§ 5.
1. Ņwiadczenie podlega zwrotowi w przypadku utraty
praw rodzicielskich przez oboje rodziców, lub zaprzestania faktycznej opieki nad dziećmi przez opiekuna
prawnego dzieci, w okresie pierwszych trzech lat Ŋycia dzieci.
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2. Ņwiadczenie nie podlega zwrotowi w przypadku wygaņnięcia z mocy prawa funkcji opiekuna prawnego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
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§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wadowicach Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR XXXVIII/323/2010
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 paňdziernika 2010 r.
w sprawie: okreņlenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy
Wadowice, przeznaczonych do wydania w roku kalendarzowym 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./, w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym /tekst jedn.
Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm./
Rada Miejska w Wadowicach uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się, Ŋe na obszarze Gminy Wadowice
liczba nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011 wynosi nie więcej niŊ 10.
5288

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wadowicach Zdzisław Szczur
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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 naleŊy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
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