DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 670

Kraków, dnia 10 grudnia 2010 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
5615
5616

–
–

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.

44726

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obszarów, na
których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych.

44731

5617

–

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej na 2010 rok

44779

5618

–

Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko, przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

44788

Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Kościelisko

44793

Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie
Gminy Laskowa na 2010 r.

44800

Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/204/97 Rady Gminy w Oleśnie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie
powołania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

44807

Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale
Nr VIII/76/07 Rady Gminy Olesno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

44808

Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2011.

44808

5619

5620
5621

5622

5623

–

–
–

–

–

5624

–

Rady Gminy Olesno z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku rolnego.

44809

5625

–

Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Poronin i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów
do tego uprawnionych

44818

Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

44819

Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania

44819

Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków
taksówkami na terenie Gminy Poronin

44823

5626
5627

5628

–
–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670
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5630
5631
5632
5633

5634

5635

–

–
–
–
–

–
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Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia
przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Poronin

44823

Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie obowiązku
dodatkowych oznakowań taksówek

44828

Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

44830

Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Stryszawie

44831

Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany do uchwały nr XXVII/186/97 Rady Gminy w Stryszawie z dnia 8 listopada 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia ilości i zasad
usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Stryszawa

44831

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

44832

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 listopada 2010 r. zmian w Uchwale
Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta
i gminy Szczawnica na rok 2010

44835

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY:
5636

–

Wójta Gminy Poronin z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poronin

44840

5615
5615

UCHWAŁA NR XLIX/378/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada
Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały:
1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu
o kwotę 220.001,10 zł, w tym dochody bieżące 220.001,10zł,
2) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu
o kwotę 85.000,00 zł, w tym dochody bieżące 85.000,00 zł .
2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 29.068.890,49 zł.
3. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały:

1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu
o kwotę 303.295,10 zł, w tym: wydatki bieżące 303.295,10 zł,
2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu
o kwotę 168.294,00 zł, w tym: wydatki bieżące 152.282,00 zł i wydatki majątkowe - 16.012,00 zł.
4. W grupie wydatków majątkowych wydziela się grupę
wydatków na programy finansowane z udziałem
środków UE w części związanej z realizacją zadań
j.s.t. w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale
70005
"Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami" w kwocie 739.984,38 zł (odnowa
sołectwa Gorzów - 100.978,38 zł i budowa Centrum
Miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym etap I - modernizacja parku miejskiego - 639.006,00
zł) oraz w dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport", rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" w kwocie
2.000.000,00 zł (budowa Centrum Miasta Chełmek
wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I - budowa
Centrum Sportowego).

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44727 –

5. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 31.906.748,83 zł.
§ 2. W załączniku Nr 2.1. do uchwały budżetowej
Gminy Chełmek na 2010 rok Nr XL/286/2009 z dnia 21
grudnia 2009 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek
na 2010 rok" wprowadza się zmiany wynikające z §
1 ust. 3 pkt 2 niniejszej uchwały, tj. w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 - "Gospodarka
gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się o 16.012,00
zł wartość zadania "Budowa Centrum Miasta Chełmek etap II - prace projektowe".
§ 3.
1. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2010 rok Nr XL/286/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzacych
z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zadania
realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2.Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie
5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" i Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne

Poz. 5615

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 313,322,323 "Odnowa
i rozwój wsi".
2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 do uchwały
budżetowej Gminy Chełmek na 2010 rok otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na rok
2010 i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza
się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą
uchwałą.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku:
Zofia Urbańczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/378/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2010 r.
Dział
710

750

754

756

801

854

Wyszczególnienie
Działalnoņć usługowa
dochody bieżące:
wpływy z różnych opłat
Administracja publiczna
dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące:
podatek opłacany w formie karty podatkow
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
podatek dochodowy od osób prawnych
Oņwiata i wychowanie
dochody bieżące:
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków UE
Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące:
wpływy z usług
Razem zmiany

Zmniejszenie
50 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00

Zwiĉkszenie
13 000,00
13 000,00
13 000,00
11 300,00
11]300,00
11 300,00
69 200,00

10 000,00
10 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
-

69 200,00
14 500,00
18 700,00
10 000,00
26 000,00
122 501,10
122 501,10
35 000,0
8 241,10
79 260,00

85 000,00

4 000,00
4 000,00
4 000,00
220 001,10

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku: Zofia Urbańczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44728 –

Poz. 5615
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/378/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 4 listopada 2010 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2010 r.
Dział
700

Rozdział
70005

750
75023

757
75702

801
80101

80104

-

-

-

-

80110

80148

80195

854

Wyszczególnienie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki na obsługę długu
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Gimnazja
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z 1) wydatki jednostek
budżetowych, z tego:tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowychbudżetowych
Stołówki szkolne
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalnoņć
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenie
16 012,00
16 012,00
16 012,00
16 012,00
470,00
470,00
470,00
470,00
470,00

Zwiĉkszenie
470,00
470,00
470,00
-

-

470,00

76 810,75
76 810,75
76 810,75
76 810,75
73 344,58
9 047,22
9 047,22
9 047,22
9 047,22

298 825,10
97 984,00
97 984,00
97 984,00
97 984,00
-

59 770,53
59 770,53
5 770,53
5 770,53

131 920,00
131 920,00
52 660,00
52 660,00
-

54 000,00
-

79 260,00

3 726,83
3 726,83
3 726,83

25 680,00
25 680,00
25 680,00

3 726,83

25 680,00
-

-

35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

800,00
800,00
800,00
800,00

8 241,10
8 241,10
8 241,10
8 241,10
-

1 656,67

4 000,00
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Świetlice szkoln
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Razem zmiany

1 656,67
1 656,67
1 656,67
1 656,67
-

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00

168 294,00

303 295,10

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku:
Zofia Urbańczyk
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/378/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 4 listopada 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy oraz na programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych
pochodzących z budzetu Unii Europejskiej
Program - jego cel
i zadania
Jednostka realizująca
projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków
w 2010 r.
Wysokość wydatków
w 2011 r.
Wysokość wydatków
w 2012 r.
Wysokość wydatków
w 2013 r.
Program - jego cel
i zadania
Jednostka realizująca
projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w
Program - jego cel
i zadania
Jednostka realizująca
projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków
w 2009 r.
Wysokość wydatków
w 2010 r.
Wysokość wydatków
w 2011 r.

Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa
centrum sportowego)
Gmina Chełmek
2010 - 2013
19 892 833,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
1 147 541,00
Środki krajowe
852 459,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
3 545 987,00
Środki krajowe
3 634 162,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
0,00
Środki krajowe
4 000 000,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
0,00
Środki krajowe
6 712 683,00
Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa
centrum miasta Chełmek)
Gmina Chełmek
2012 r.
3 172 180,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
Środki krajowe
Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap
I (modernizacja parku miejskiego)
Gmina Chełmek

1 820 103,00
1 352 077,00

2009 - 2011
3 320 932,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
Środki krajowe
Środki budżetu Unii Europejskiej
Środki własne gminy
Środki budżetu Unii Europejskiej
Środki krajowe

1 067 932,00
793 321,00
366 643,00
272 363,00
470 878,00
349 795,00
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II. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Program - jego cel i zadania
Jednostka realizująca projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w 2008 r.
Wysokość wydatków w 2009 r.
Wysokość wydatków w 2010 r.
Wysokość wydatków w 2011 r.
Wysokość wydatków w 2012 r.

Czas na aktywnoņć - program rozwoju i upowszechnienia aktywnej integracji
Gmina Chełmek
2008 - 2012
742 492,55
Środki budżetu Unii Europejskiej
41 507,200
Środki krajowe
4 869,56
Środki budżetu Unii Europejskiej
54 111,72
Środki krajowe
6 348,30
Środki budżetu Unii Europejskiej
164 056,39
Środki krajowe
26 640,33
Środki budżetu Unii Europejskiej
200 513,38
Środki krajowe
32 560,41
Środki budżetu Unii Europejskiej
182 284,89
Środki krajowe
29 600,37

III. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoņci
usług edukacyjnych ņwiadczonych w systemie oņwiaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostĉpie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakoņci usług edukacyjnych
Program - jego cel i zadania
Jednostka realizująca projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w 2008 r.
Wysokość wydatków w 2009 r.
Wysokość wydatków w 2010 r.

Szkoła na 6
Gmina Chełmek
2008 - 2010
981 323,36
Środki budżetu Unii
Europejskiej
Środki budżetu Unii
Europejskiej
Środki budżetu Unii
Europejskiej

216 714,17
481 309,57
283 299,62

IV. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 - Działanie 7.2. - Poprawa jakoņci powietrza
i zwiĉkszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Program - jego cel i zadania
Jednostka realizująca projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w
Wysokość wydatków w
Wysokość wydatków w
Wysokość wydatków w

Budowa instalacji pozyskiwania energii cieplnej dla basenu w Chełmku
Gmina Chełmek
2010-2013
3 428 627,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
7 650,00
Środki krajowe
3 330,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
166 175,00
Środki krajowe
72 335,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
439 715,62
Środki krajowe
191 405,63
Środki budżetu Unii Europejskiej
1 775 256,87
Środki krajowe
772 758,88

V. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Program - jego cel i zadania
Jednostka realizująca projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w 2010 r.
Wysokość wydatków w 2011 r.
Program - jego cel i zadania
Jednostka realizująca projekt

Poszukiwania przedszkolaków
Gmina Chełmek - Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełmku
2010 - 2011
50 000,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
23 307,00
Środki krajowe
4 113,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
19 193,00
Środki krajowe
3 387,00
Wyspa małych odkrywców
Gmina Chełmek - Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w 2010 r.
Wysokość wydatków w 2011 r.
Program - jego cel i zadania
Jednostka realizująca projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w 2010 r.
Wysokość wydatków w 2011 r.

– 44731 –

Poz. 5615,5616

2010 - 2011
50 000,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
Środki krajowe
Środki budżetu Unii Europejskiej
Środki krajowe
Spotkania na wyspie
Gmina Chełmek - Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
2010 - 2011
50 000,00
Środki budżetu Unii Europejskiej
Środki krajowe
Środki budżetu Unii Europejskiej
Środki krajowe

22 542,00
3 978,00
19 958,00
3 522,00

21 522,00
3 798,00
20 978,00
3 702,00

VI. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie
5.2. Wzocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej
Program - jego cel i zadania

Jednostka realizująca projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w
Wysokość wydatków w

Wzmacnianie zdolnoņci gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego
i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego
Gmina Chełmek - Urząd Miejski w Chełmku
2010 - 2011
1 470,00
Środki krajowe
470,00
Środki krajowe
1 000,00

VII. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszaró Wiejskich na
lata 2007 - 2013, oņ 3 "Jakoņć życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospdarki wiejskiej", Działanie 313,
322,323 "Odnowa i rozwój wsi"
Program - jego cel i zadania
Jednostka realizująca projekt
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe w zł
Wysokość wydatków w 2010 r.

Odnowa sołectwa Gorzów - rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej
Gmina Chełmek - Urząd Miejski w Chełmku
2010
490 120,38
Środki budżetu Unii Europejskiej
299 365,00
Środki krajowe
190 755,38
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku:
Zofia Urbańczyk

5615

5616
5616

UCHWAŁA NR XLIII/ 266/10
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 oraz art. 41 ust.1
z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.
13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r.
o szczególnych
zasadach
odbudowy,
remontów
i rozbiórce obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.906, ze zm. Dz.U.
z 2010r. Nr 149, poz.996 ) Rada Gminy w Iwkowej
uchwala co następuje:
§ 1.
1) Wyznacza się obszary na których nastąpiło zniszczenie
lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku
osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów bu-

dowlanych odbywa się na warunkach określonych
w ust. 2.
2) Obszary, o których mowa w ust.1 oznaczone są na
załącznikach graficznych do niniejszej uchwały od nr
1 do 11
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44732 –

Poz. 5616
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44733 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44734 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44735 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44736 –

Poz. 5616
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44737 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44738 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44739 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44740 –

Poz. 5616
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44741 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44742 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44743 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44744 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44745 –

Poz. 5616
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44746 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44747 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44748 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44749 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44750 –

Poz. 5616
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44751 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44752 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44753 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44754 –

Poz. 5616
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44755 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44756 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44757 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44758 –

Poz. 5616
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44759 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44760 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44761 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44762 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44763 –

Poz. 5616
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44764 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44765 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44766 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44767 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44768 –

Poz. 5616
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44769 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44770 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44771 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44772 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44773 –

Poz. 5616
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44774 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44775 –

Poz. 5616

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44776 –

Poz. 5616
Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLIII/ 266/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44777 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44778 –

Poz. 5616

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44779 –

Poz. 5616,5617

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
5616

5617
5617

UCHWAŁA NR XLIII/267/10
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz.1240 z
późn.zm.) Rada Gminy w Iwkowej u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 5.835 zł, w tym:
a) dochody bieżące 5.835 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 351.094 zł, w tym:
a) dochody bieżące 351.094 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44780 –

§ 2.
1) Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 12.000 zł, w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.1
3) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 357.259 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 357.259 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 258.759 zł, z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 258.759 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 31.000 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.500 zł,
d) wydatki na obsługę długu publicznego 52.000 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do
uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków na
rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji

Poz. 5617

rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do
uchwały budżetowej– Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku
2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi:
-

plan dochodów 18.750.363 zł
plan wydatków 21.117.374 zł
przychody 3.117.011 zł
rozchody 750.000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu www.iwkowa.pl.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/267/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia
Dz.
1
750

§
2

0490
0690
853
2317

Treņć
Kwota
3
4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
5.000
a) dochody bieżące
5.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
4.000
podstawie odrębnych ustaw
- wpływy z różnych opłat
1.000
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ
835
a) dochody bieżące
835
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu835
mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
5.835
- dochody bieżące
5.835
w tym ze środków z Unii Europejskiej
5.835
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/267/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.
Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiĉkszenia

Dz.
1
750

§
2

0970
756

Treņć
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICH POBOREM

Kwota
4
886
886
886
20.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

0310
758
0920
0970
2750
801
0750

0970
852
0920
2910

853
2319

– 44781 –

Poz. 5617

a) dochody bieżące
20.000
- podatek od nieruchomości
20.000
RÓŻNE ROZLICZENIA
305.059
a) dochody bieżące
305.059
- pozostałe odsetki
482
- wpływy z różnych dochodów
423
- środki na uzupełnienie dochodów gmin
304.154
OŅWIATA I WYCHOWANIE
10.314
a) dochody bieżące
10.314
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa4.000
morządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z różnych dochodów
6.314
POMOC SPOŁECZNA
14.000
a) dochody bieżące
14.000
- pozostałe odsetki
2.000
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
12.000
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
835
a) dochody bieżące
835
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie poro835
zumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
351.094
- dochody bieżące
351.094
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/267/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia

Dz.
1
754

Rozdz.
2
75412

Treņć
3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
RAZEM
- wydatki bieżące

Kwota
4
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 3.1
do Uchwały Nr XLIII/267/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010r
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zmniejszenia
Dz.
1
754

Rozdz.
2
75412

Treņć
Kwota
3
4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.000
Ochotnicze straże pożarne
12.000
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
12.000
R A Z E M - wydatki bieżące
12.000
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
12.000
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44782 –

Poz. 5617
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIII/267/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiĉkszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016
60078

754
75412
757
75702

801
80101
80104
80110
852
85212

85214
854
85415
900
90015
921

Treņć
3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
Przedszkola
a) wydatki bieżące
Gimnazja
a) wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące
RAZEM
- wydatki bieżące

Kwota
4
220.445
70.000
70.000
150.445
150.445
3.000
3.000
3.000
52.000
52.000
52.000
8.314
961
961
5.284
5.284
2.069
2.069
14.500
14.000
14.000
500
500
15.000
15.000
15.000
30.000
30.000
30.000
14.000
14.000
14.000
357.259
357.259

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 4.1
do Uchwały Nr XLIII/267/10
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 10 listopada 2010r
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2010 rok – zwiĉkszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

Treņć
3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych

Kwota
4
220.445
70.000
70.000
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w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym ;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a) dotacje na zadania bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) dotacje na zadania bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) dotacje na zadania bieżące
R A Z E M – wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

70.000
150.445
150.445
150.445
3.000
3.000
3.000
52.000
52.000
52.000
8.314
961
961
961
5.284
3.284
3.284
2.000
2.069
2.069
2.069
14.500
14.000
2.000
2.000
12.000
500
500
15.000
15.000
15.000
14.000
14.000
14.000
30.000
14.000
14.000
14.000
357.259
258.759
258.759
31.000
15.500
52.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone gminie ustawami
1) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dział Rozdział §
Nazwa
Dochody Wydatki
010
Rolnictwo i łowiectwo
23.311
23.311
01095
Pozostała działalność
23.311
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
23.311
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
01095
Pozostała działalność
23.311
wydatki bieżące
23.311
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
23.311
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
23.311
750
Administracja publiczna
67.647
67.647
75011
Urzędy wojewódzkie
38.713
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
38.713
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75011
Urzędy wojewódzkie
38.713
wydatki bieżące
38.713
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
38.713
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
38.713
75056
Spis powszechny i inne
28.934
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
28.934
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75056
Spis powszechny i inne
28.934
wydatki bieżące
28.934
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
6.194
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
5.394
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
800
2) świadczenia na rzecz os ob. fizycznych
22.740
751
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
23.720
23.720
i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1.000
prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
1.000
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
1.000
prawa
wydatki bieżące
1.000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1.000
75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
15.734
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
15.734
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
15.734
wydatki bieżące
15.734
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75109

2010

75109

752
75212
2010

75212

754
75414
2010

75414

75478
2010

75478

852
85212

2010

85212
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w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

Poz. 5617

6.734
1.607
5.127
9.000
6.986

6.986

6.986

6.986
6.986
3.399

250
250
250

3.587
250

250
250

34.610
250
250

250
250
34.610

250
250
250
250
34.360
34.360

34.360
34.360

2.934.776

34.360
34.360
2.934.7
76

2.904.100

2.904.100

2.904.1
00
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wydatki bieżące

2.904.1
00

w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213

2010

85213

85278
2010

85278

85295
2010

85295

138.820
105.420
33.400
2.765.2
80

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

7.800

7.800

7.800

7.800
7.800
7.800
13.000
13.000

13.000
13.000
13.000
9.876
9.876

9.876
9.876
9.876

2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2010 roku
Dz. 750 Administracja publiczna
31
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 31
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
31
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku 2010
Dział

Rozdział

Nazwa

75405

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
Ochotnicze straże
pożarne

754

75412

801
80104

851

Oświata
i wychowanie
Przedszkola

85195

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność

85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

92109

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Biblioteki

852

921

92116
92120

926
92605

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

Kultura fizyczna
i sport
Zadania z zakresu
kultury fizycznej

Rodzaj dotacji z budżetu

Dotacja dla
jednostek sektora finansów
publicznych
5.000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Dotacja dla
jednostek spoza
sektora finansów publicznych
27.380

5.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

27.380

2.000
Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2.000

2.500
2.500

2.000
2.000

556.050

Dotacje podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

309.950

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezliczonym do sektora
finansów publicznych

246.100

25.000

25.000

64.000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

64.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR XLI/268/10
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci wykorzystania dotacji
udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów
wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Koņcielisko, przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 251
i art. 252 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kościelisko
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji,
oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji przeznaczonej
na
zadania
oświatowe
realizowane
w niepublicznych szkołach, niepublicznych przedszkolach, niepublicznych punktach i zespołach wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko, przez osoby fizyczne i prawne.
§ 2.
1. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na
każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymanej przez Gminę Kościelisko.
2. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na
każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie
Gminy Kościelisko wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno
dziecko, a dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości
równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
subwencji ogólnej.
3. Dotacja dla osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy
o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia
w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Kościelisko w przeliczeniu na jedno dziecko.
§ 3.
1. Dotacji udziela się na wniosek osoby fizycznej lub
prawnej prowadzącej niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole, niepubliczny punkt lub zespół
wychowania przedszkolnego, złożony do Wójta
Gminy Kościelisko nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek powinien zawierać;
a) pełną nazwę i adres niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznego punktu
lub zespołu wychowania przedszkolnego;

b) nazwę i adres osoby prowadzącej;
c) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
d) nazwę banku i numer rachunku bankowego niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola,
niepublicznego punktu lub zespołu wychowania
przedszkolnego;
e) planowaną liczbę uczniów (dzieci);
f) zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach
zachodzących
w liczbie
uczniów (dzieci).
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4.
1. W terminie do 10-tego każdego rozpoczynającego się
miesiąca osoba prowadząca niepubliczną szkołę,
niepubliczne przedszkole, niepubliczny punkt lub zespół wychowania przedszkolnego składa informację
dotyczącą aktualnej liczby dzieci (uczniów). Wzór informacji o liczbie dzieci uczęszczających do szkoły
lub przedszkola stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Jeśli do przedszkola uczęszczają dzieci z innych gmin,
osoba prowadząca przedszkole wpisuje do informacji
aktualną liczbę dzieci z innych gmin.
3. W miesiącu wrześniu do informacji, o której mowa
w §4 ust. 1 należy dołączyć listę uczniów z podaniem
adresu zamieszkania oraz datą urodzenia.
§ 5.
1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc
następuje do ostatniego dnia danego miesiąca, na
rachunek
bankowy
wskazany
we
wniosku
o udzielenie dotacji, a w przypadku zmiany konta na
podstawie stosownego pisma złożonego przez osobę
prowadzącą niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole, bądź niepubliczny punkt lub zespół wychowania przedszkolnego.
§ 6.
1. W terminie do 10 stycznia roku następującego po
roku, w którym udzielono dotacji osoba prowadząca
niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole, niepubliczny punkt lub zespół wychowania przedszkolnego składa roczne rozliczenie wydatkowania dotacji
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku, w którym
udzielono dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby
uczniów – według wzoru rozliczenia stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44789 –

Urzędu Gminy Kościelisko do dnia 31 stycznia następnego roku.
3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie wskazanym
w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej
jak od zaległości podatkowych.
4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak
od zaległości podatkowych.
§ 7.
1. Gminie przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu
Gminy Kościelisko.
2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy
Urzędu Gminy Kościelisko.
3. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze
stanem faktycznym liczby uczniów (dzieci) wykazywanych w informacjach, o których mowa §4
ust. 1 oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty.
4. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poniesionych wydatków na daną
szkołę lub placówkę w sposób umożliwiający rozliczenie przyznanej dotacji.

Poz. 5618

5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół podpisywany przez kontrolowanego
i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo
wniesienia
wyjaśnień
i uwag
do
protokołu
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy
Kościelisko
kieruje
wystąpienie
pokontrolne,
w którym informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach.
8. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany
w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym
powiadomić Wójta Gminy Kościelisko o sposobie
realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kościelisko.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Długosz
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Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLI/269/10
RADY GMINY KOŅCIELISKO
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie przyjĉcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Koņcielisko
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 a , ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz
art. 90 ust.1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity
z 2004 roku Dz. u. Nr 256, poz. 2572 ze zm) - Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się “ Lokalny program wspierania
edukacji uzdolnionej młodzieży uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, ponad gimnazjalnych kończących
się maturą i studentów mieszkających na terenie Gminy
Kościelisko w brzmieniu załączników do niniejszej
uchwały.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/269/10
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 października 2010 r.

Lokalny Program Wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum
1. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który mieszka na stałe na terenie Gminy Kościelisko i spełnia warunki określone niniejszym regulaminem.
2. Stypendia przyznaje Wójt Gminy na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań i
uzdolnień ucznia.
3. Wójt Gminy w ciągu roku może przydzielić stypendium maksymalnie dla:
- 10 uczniów szkół podstawowych
- 10 uczniów gimnazjum
- zabezpieczając w budżecie Gminy odpowiednią
kwotę.
4. Podania o przyznanie stypendium składają uczniowie w terminie do dnia 15 września do Dyrekcji
Szkoły, zgodnie z miejscem zamieszkania , na formularzu , który jest załącznikiem do niniejszego
regulaminu.
5. Dyrektorzy Szkół przekazują wnioski uczniów do
Gminnego Zespołu Obsługi Finansowo - Księgowej Szkół, w terminie do 30 września.
6. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza
Gminą Kościelisko składają wnioski do Gminnego
Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół,
w terminie do 30 września.
6. Podania o stypendia rozpatrzone są w terminie do
20 października.
7. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy
i wypłacane jest w ratach.
8. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI / 90 /07 Rady Gminy
Kościelisko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia “Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i dotyczyć będzie począwszy od roku
szkolnego 2010/2011.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Długosz

- w klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen
przynajmniej 5,0 i ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą.
Dodatkowo punktowany jest udział w konkursach
artystycznych , regionalnych, zawodach sportowych i innych oraz praca w organizacjach
i stowarzyszeniach na rzecz społeczności lokalnej promując Gminę Kościelisko (wolontariat,
inne).
9. Komisja Oświaty rozpatrując podania o przyznanie
stypendiów ustala następującą ilość punktów za
osiągnięcia:
1). 2 pkt za każde 0,1 ponad średnią odpowiednio 5,0,
2). 2 pkt za wzorowe zachowanie
3). olimpiady przedmiotowe , konkursy organizowane przez MEN i Kuratorium
Oświaty :
15 pkt dla laureata
10 pkt dla finalisty etapu centralnego lub wojewódzkiego
4). olimpiady i konkursy przedmiotowe na etapie
rejonowym:
8 pkt za 1 miejsce
6 pkt za 2 miejsce
4 pkt za 3 miejsce
2 pkt za udział
5). olimpiady i konkursy przedmiotowe na etapie
szkolnym:
1 pkt za 1 miejsce
6).inne konkursy (artystyczne, plastyczne, zawody
sportowe, BRD, recytatorskie):
na poziomie ogólnopolskim, regionalnym
i wojewódzkim :
6 pkt za 1 miejsce
4 pkt za 2 miejsce
2 pkt za 3 miejsce
1 pkt za udział
na poziomie powiatowym i gminnym:
4 pkt za 1 miejsce
3 pkt za 2 miejsce
2 pkt za 3 miejsce
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1 pkt za udział
na poziomie szkolnym: 1 pkt za 1 miejsce
Łącznie za udział w innych konkursach i zawodach uczeń może otrzymać 1- 6 punktów.
7). praca na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
w stowarzyszeniach i
organizacjach działających na terenie Gminy Kościelisko:
2 – 5 pkt za pełnienie funkcji i osiągnięcia
1 pkt za aktywną przynależność ( nie więcej niż
w dwóch organizacjach czy stowarzyszeniach ).
Łącznie za prace na rzecz społeczności i w stowarzyszeniach uczeń może otrzymać maksymalnie 6
punktów.
Przynależność i osiągnięcia potwierdza prowadzący daną organizację .
9. Stypendium otrzyma co najmniej 2 uczniów z każdej szkoły z Gminy Kościelisko.
10. Wójt może cofnąć stypendium przed upływem
okresu na jaki zostało przyznane w razie:
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/269/10
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 października 2010 r.

Lokalny Program Wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży uczniów szkół ponad gimnazjalnych
kończących siĉ maturą
1.

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły
ponad gimnazjalnej kończącej się maturą,
który mieszka na stałe na terenie Gminy
Kościelisko i spełnia warunki określone
niniejszym regulaminem.
2. Stypendia przyznaje Wójt Gminy na wniosek
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji w celu rozwoju i wsparcia
zainteresowań i uzdolnień ucznia.
3. Wójt Gminy w ciągu roku może przydzielić
stypendium maksymalnie dla 5 uczniów,
zabezpieczając
w
budżecie
Gminy
odpowiednią kwotę.
4. Podania o przyznanie stypendium składają
uczniowie w terminie do dnia 30 września
do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej
Szkół , na formularzu , który jest załącznikiem
do niniejszego regulaminu.
5. Podania o stypendia rozpatrzone są
w terminie do 20 października.
6. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy
i wypłacane jest w ratach.
7. Stypendia
dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych kończących siĉ maturą,
przyznawane są uczniom, którzy :
w klasyfikacji końcowej uzyskali
średnią ocen przynajmniej 4,0
i ocenę z zachowania wzorową lub
bardzo dobrą.
Dodatkowo punktowany jest udział w konkursach
artystycznych, regionalnych, i zawodach sportowych i innych oraz praca w organizacjach
i stowarzyszeniach na rzecz społeczności lokalnej
promując Gminę Kościelisko (wolontariat, inne).
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a) rażącego naruszenia przez stypendystę dobrego imienia wspólnoty lokalnej, szkolnej, samorządowej,
b) uczeń przerwał naukę.
11. Utrata praw do stypendium następuje począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały w/w okoliczności.
12. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do ogłoszenia
nazwisk stypendystów na stronach internetowych
i w prasie.
13. Prawo interpelacji i szczegółowych rozwiązań
przysługuje Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Kościelisko.

Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Długosz

Komisja Oświaty
rozpatrując podania
o przyznanie stypendiów ustala następującą
ilość punktów za osiągnięcia :
1). 2 pkt za każde 0,1 ponad średnią ocen 4,0
2). 2 pkt za wzorowe zachowanie
3). 15 pkt dla laureata etapu centralnego
olimpiad przedmiotowych lub konkursu
organizowanego
przez
Ministerstwo
Oświaty ,
4). 10 pkt dla finalisty etapu centralnego lub
wojewódzkiego
5). udział w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych na etapie rejonowym:
4 pkt za 1 miejsce,
3 pkt za 2 miejsce,
2 pkt za 3 miejsce,
1 pkt za udział
6). od 1 do 5 pkt za udział w etapach rejonowych i wojewódzkich konkursach
regionalnych, recytatorskich, artystycznych , plastycznych, uczestniczyli w zawodach
7). od 1 do 3 pkt za pracę w organizacjach i
stowarzyszeniach na rzecz społeczności
szkolnej i lokalnej promując Gminę Kościelisko ( wolontariat i inne).
8. Przynależność i osiągnięcia za pracę w organizacjach i stowarzyszeniach potwierdza prowadzący
daną organizację.
9 .O wysokości stypendium dla uczniów szkół średnich decydować będzie liczba wniosków oraz
szczególne osiągnięcia naukowe i będzie wynosić
minimum 100 złotych miesięcznie.
10. Stypendium otrzymuje co najmniej 1 uczeń z każdego sołectwa Gminy Kościelisko, jeśli spełnia
warunki.
11. Wójt może cofnąć stypendium przed upływem
okresu na jaki zostało przyznane w razie:
a) rażącego naruszenia przez stypendystę dobrego imienia wspólnoty lokalnej, szkolnej,
uczelnianej, samorządowej,
b) uczeń przerwał naukę.
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12. Utrata praw do stypendium następuje począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności w.w.
13. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do ogłoszenia
nazwisk stypendystów na stronach internetowych i w prasie.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/269/10
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 października 2010 r.
Lokalny Program
Wspierania studentów mieszkających na terenie
Gminy Koņcielisko.
1. Stypendium może otrzymać student, który mieszka
na stałe na terenie Gminy Kościelisko i spełnia warunki określone niniejszym Regulaminem.
2. Wójt Gminy w ciągu roku może przydzielić maksymalnie stypendium dla 5 studentów, zabezpieczając w budżecie Gminy odpowiednią kwotę.
3. Podania o przyznanie stypendium składają studenci do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowo Księgowej Szkół w Kościelisko w terminie do
10 października za wyniki klasyfikacji na koniec
roku akademickiego.
4. Student może złożyć jeden wniosek.
5. Wzór podania stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
5. Stypendia przyznaje Wójt Gminy na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań
i uzdolnień studenta.
6. Podania o stypendia rozpatrzone będą w terminie
do 20 października.
7. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy
i wypłacane jest w ratach.
8. Stypendia mogą być przyznane studentom studiów
wyższych stacjonarnych ( studia licencjackie lub
magisterskie) do 25 roku życia, którzy:
- otrzymali średnią ocen min 4,0
Dodatkowo punktowany jest:
- drugi kierunek studiów stacjonarnych,
- udział w konkursach artystycznych, regionalnych
i zawodach sportowych i innych,
- praca w organizacjach i stowarzyszeniach na rzecz
społeczności lokalnej promując Gminę Kościelisko
(wolontariat, inne),

Poz. 5619

14. Prawo interpelacji i szczegółowych rozwiązań
przysługuje Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Kościelisko.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Długosz

9. Komisja Oświaty rozpatrując podania studentów
o przyznanie stypendiów przyznaje punkty :
1). 2 pkt za każde 0,1 ponad średnią ocen 4,0
2). 5 pkt za drugi kierunek studiowania jednocześnie
3) 1 - 3 pkt za pełnienie funkcji i osiągnięcia
4). 1 - 3 pkt za udział w konkursach i zawodach
10. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia wystawionego przez Dziekanat Uczelni o studiach stacjonarnych
11. Przynależność i osiągnięcia za pracę w organizacjach i stowarzyszeniach potwierdza prowadzący
daną organizację.
12.O wysokości stypendium dla studentów decydować będzie liczba wniosków oraz szczególne
osiągnięcia naukowe i będzie wynosić minimum
100 złotych miesięcznie.
13. Stypendium otrzymuje co najmniej 1 student
z każdego sołectwa Gminy Kościelisko, jeśli spełnia warunki.
14. Wójt Gminy może cofnąć stypendium przed
upływem okresu na jaki zostało przyznane w razie:
a) rażącego naruszenia przez stypendystę dobrego
imienia wspólnoty lokalnej, szkolnej, uczelnianej, samorządowej,
b) student przerwał naukę.
15. Utrata praw do stypendium następuje począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności w.w.
16. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do ogłoszenia
nazwisk stypendystów na stronach internetowych
i w prasie.
17. Prawo interpretacji i szczegółowych rozwiązań
przysługuje Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Kościelisko.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Długosz
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Rady Gminy Kościelisko
z dnia 29 października 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44798 –

Poz. 5619

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44799 –

Poz. 5619

Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Długosz
5619

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44800 –

Poz. 5620

5620
5620

UCHWAŁA NR LVIII/297/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami), art.211, art.212, art.217, art.235, art.236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 z póź. zmianami) - Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Laskowa na
2010 r. o kwotę 665.035,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 665.035,00 zł.
jak załącznik Nr 1.
Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 28.351.579,02 zł.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Laskowa na
2010 r. o kwotę 162.717,00 zł., oraz dokonuje się zmian
w planie wydatków - jak załącznik Nr 2.
2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
19.917,00 zł. - z tego:
a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 19.917,00 zł., w tym
na:
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane: 11.104,00 zł.,
- zwiększenie
wydatków
związanych
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 8.813,00 zł.
- jak w załączniku Nr 2.1.
2) zwiększenie
planu
wydatków
majątkowych
o kwotę 142.800,00 zł., w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 142.800,00 zł.
- jak w załączniku Nr 2.2.

Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi 30.848.442,02 zł.
§ 3.
1. Wskutek zmian określonych w § 1 ust.1 i § 2 ust.1
zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę
502.318,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu
gminy, polegających na zmniejszeniu przychodów
o kwotę 502.318,00 zł. - jak załącznik Nr 3.
3. W związku ze zmianami określonymi w ust.1 i ust.2
zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych w roku 2010 do kwoty
3.479.127,00 zł.; z czego:
a) na finansowanie planowanego deficytu 2.016.092,00 zł.,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów – 1.463.035,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Laskowa do zaciągania
zobowiązań w kwotach określonych w ust.3.
§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą
uchwałą ustala się Prognozę Kwoty Długu Gminy Laskowa na lata 2010 – 2022 w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/297/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZWIĈKSZENIE DOCHODÓW
Dział

Rozdział

Nazwa - Treņć

1

2

3

758

RÓŻNE ROZLICZENIA
75802

801

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym:dochody bieżące
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - § 2750

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

Szkoły podstawowe

Zwiĉkszenie dochodów
5
662.731,00
662.731,00
662.731,00
2.304,00
104,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

80148

– 44801 –

Poz. 5620

w tym:dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:dochody bieżące
- wpływy z usług - § 0830
OGÓŁEM:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
z tego:
- dochody bieżące

104,00
2.200,00
2.200,00
665.035,00
-

665.035,00

Objaņnienia:
1) dział 758, rozdział 75802 – zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 662.731,00 zł. – zawiadomienie Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4822/1/EKY/2010 z dnia 25.10.2010 r.,
2) dział 801 - „Oświata i wychowanie” - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnej:
rozdział 80101 – za terminowe przekazywanie podatku dochodowego,
rozdział 80148 – odpłatność za wyżywienie.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/297/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZWIĈKSZENIE WYDATKÓW
Dział

Rozdział

Treņć

1

2

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60078

700

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70078

754

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75478

801

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80148

Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
O g ó ł e m:
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

Wydatki
Zmniejszenie
4
-

Zwiĉkszenie
5
203.213,00
203.213,00

18.800,00
18.800,00

60.413,00
142.800,00
-

18.800,00
35.000,00

11.000,00

35.000,00

11.000,00

35.000,00
-

11.000,00
2.304,00
2.304,00

53.800,00

2.304,00
216.517,00

53.800,00
-

73.717,00
142.800,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44802 –
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Załącznik nr 2.1.
do uchwały Nr LVIII/297/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY na 2010 r.
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

1

2

3

600

Wydatki
Zmniejszenie
4
-

Zwiĉkszenie
5
60.413,00
60.413,00

-

60.413,00

-

60.413,00

18.800,00
18.800,00

-

18.800,00

-

18.800,00

-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

35.000,00

11.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

35.000,00

11.000,00

35.000,00

11.000,00

35.000,00

11.000,00
-

OŅWIATA I WYCHOWANIE

-

2.304,00
2.304,00

-

2.304,00

-

104,00
2.200,00

53.800,00

73.717,00

53.800,00

73.717,00

53.800,00

11.104,00
62.613,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60078

700

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70078

754
75478

801
80148

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
RAZEM:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Objaņnienia:
1) dział 600, rozdział 60078 – usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej na terenie gminy,
2) dział 700, rozdział 70078 – zmniejszenie wydatków w zakresie wynajmu lokali od osób fizycznych – dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - osuwisk,
3) dział 754, rozdział 75478 – zmniejszenie wydatków dot. opracowania kart osuwiskowych – dokonanie oceny (ekspertyzy) powstałych w wyniku ulewnych opadów, czynnych osuwisk, oraz wpływu tych osuwisk na budynki znajdujące się na tym terenie,
4) dział 801, rozdział 80148 – wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnej.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2.2.
do uchwały Nr LVIII/297/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
Lp.
1.

Dział

Rozdział

600

Nazwa-Treņć

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Inwestycje
1) Usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej na terenie
gminy
RAZEM
w tym:
Inwestycje

Zwiĉkszenie
142.800,00
142.800,00
142.800,00
142.800,00
142.800,00
142.800,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVIII/297/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.
PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
Wyszczególnienie
1
1. DOCHODY OGÓŁEM
2. WYDATKI OGÓŁEM
3. Wynik - DEFICYT (1-2)
4. PRZYCHODY BUDŻETU:
z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym - § 952
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 955
5. ROZCHODY BUDŻETU:
z tego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów (§ 992)
- spłata rat z zaciągniętych pożyczek (§ 992)

Plan
przed zmianą
2
27.686.544,02
30.685.725,02
2.999.181,00
4.462.216,00

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

3
502.318,00

4
665.035,00
162.717,00
-

502.318,00

-

Plan
po zmianie
5
28.351.579,02
30.848.442,02
2.496.863,00
3.959.898,00

3.981.445,00
480.771,00

502.318,00
-

-

3.479.127,00
480.771,00

1.463.035,00

-

-

1.463.035,00

1.251.635,00
211.400,00

-

-

1.251.635,00
211.400,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVIII/297/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LASKOWA na lata 2009 – 2017
Lp.
1
I.

II.
2.1
2.2
2.3

2.4

1
2.5
III.
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

IV.
4.1
4.2
4.3

1
4.4
V.

Wyszczególnienie
2
Dochody budżetu gminy ogółem w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
f) środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
Przychody budżetu
Pożyczki/ kredyty
Papiery wartościowe
w tym: przychody z pożyczek/kredytów i papierów
wartościowych zaciąganych w związku ze środkami
przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek
2
Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I + II
Wydatki budżetu ogółem:
wydatki bieżące
w tym:
w tym: koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta
od pap. wartościowych
Wydatki bieżące z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art.5
ust.3 ustawy o fin. publ.
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji
w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania
z wykorzystaniem środków z art.5 ust.3 ustawy o fin.
publ.
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek/kredytów
Wykup papierów wartościowych
Ogółem 3.2 + IV
w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3
ustawy o fin.publ.
2
Obciążenia budżetu
SUMA: 3.2 + 3.4 – 3.5 + 4.1 + 4.2 - 4.3
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
- z tytułu kredytów
- z tytułu pożyczek

2009 r.
3
22.757.211
1.157.002
1.649.902
123.116
11.973.663
3.836.181
936.165
2.660.000
2.660.000
-

2010 r.
4
28.351.579
1.111.399
1.611.200
129.111
13.678.763
4.393.612
2.101.196
3.959.898
3.479.127
-

2011 r.
5
27.145.251
1.155.855
1.675.700
135.500
13.539.600
4.006.300
4.223.986
5.500.000
5.500.000
-

2012 r.
6
24.142.600
1.202.090
1.742.700
140.920
14.081.180
4.166.550
182.689
650.000
650.000
-

-

480.771

-

-

3
25.417.211
24.486.690
18.655.831

4
32.311.477
30.848.442
21.296.815

5
32.645.251
31.417.180
20.071.819

6
24.792.600
23.166.617
21.593.687

265.460

464.200

687.000

740.200

100.828

205.846

211.661

218.919

5.830.859

9.551.627

11.345.361

1.572.930

5.830.859
106.450

9.551.627
1.354.594

11.345.361
9.772.430

1.572.930
-

-

-

-

-

-

-

-

-

860.408
860.408
1.125.868
-

1.463.035
1.463.035
1.927.235
-

1.280.071
1.280.071
1.967.071
-

1.615.983
1.615.983
2.356.183
-

3
1.125.868

4
1.927.235

5
1.967.071

6
2.356.183

6.563.424
6.031.175
532.249

8.579.516
7.628.667
950.849

12.799.455
12.186.006
613.449

11.833.462
11.455.462
378.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

5.1

5.2
VI.
6.1
6.2

Lp.
1
I.

II.
2.1
2.2
2.3

2.4

1
2.5
III.
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

IV.
4.1
4.2
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- z tytułu zobowiązań wymagalnych
w tym:
dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ.
Saldo zadłużenia (V – 5.1)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy
o finansach publicznych (4.4 : I ≤ 15 %)
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy
o finansach publicznych (5,2 : I ≤ 60 %)

-

-

-

-

6.563.424

8.579.516

12.799.455

11.833.462

4,95

6,80

7,25

9,76

28,84

30,26

47,15

49,01

Wyszczególnienie
2
Dochody budżetu gminy ogółem w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa do zadań
zleconych
f) środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
Przychody budżetu
Pożyczki/ kredyty
Papiery wartościowe
w tym: przychody z pożyczek/kredytów
i papierów wartościowych zaciąganych
w związku ze środkami przyrzeczonymi
w umowie z podmiotem przekazującym
środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych pozostających na rachunku
bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów
i pożyczek
2
Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I + II
Wydatki budżetu ogółem:
wydatki bieżące
w tym:
w tym: koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych
Wydatki bieżące z udziałem środków
z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe z udziałem
środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji
w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych
samorządowym osobom prawnym
w związku z realizacją zadania
z wykorzystaniem środków z art.5 ust.3
ustawy o fin. publ.
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek/kredytów
Wykup papierów wartościowych
Ogółem 3.2 + IV

2013 r.
7
23.657.500
1.238.150
1.794.900
145.150
14.503.615
4.291.550

2014 r.
8
24.367.225
1.275.295
1.848.747
148.053
14.938.723
4.420.290

2015 r.
9
24.854.600
1.300.801
1.885.722
151.020
15.237.500
4.508.695

2016 r.
10
25.600.230
1.339.900
1.942.300
155.600
15.694.600
4.643.950

2017 r.
11
26.368.200
1.380.100
2.000.500
160.300
16.165.400
4.783.260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
23.657.500
22.154.366
21.854.366

8
24.367.225
22.989.891
22.539.891

9
24.854.600
23.447.266
22.987.266

10
25.600.230
24.298.896
23.798.896

11
26.368.200
25.116.866
24.566.866

638.600

561.600

494.780

426.140

355.530

-

-

-

-

-

300.000

450.000

460.000

500.000

550.000

300.000
-

450.000
-

460.000
-

500.000
-

550.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.493.134
1.493.134
2.131.734

1.367.334
1.367.334
1.928.934

1.397.334
1.397.334
1.892.114

1.291.334
1.291.334
1.717.474

1.186.334
1.186.334
1.541.864
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4.3

1
4.4
V.

5.1

5.2
VI.
6.1

6.2

w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami
określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym środkami z art.5 ust.3
ustawy o fin.publ.
2
Obciążenia budżetu
SUMA: 3.2 + 3.4 – 3.5 + 4.1 + 4.2 - 4.3
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
- z tytułu kredytów
- z tytułu pożyczek
- z tytułu zobowiązań wymagalnych
w tym:
dług publiczny powstały w związku ze
środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym środkami
z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ.
Saldo zadłużenia (V – 5.1)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169
ustawy o finansach publicznych (4.4 : I ≤
15 %)
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170
ustawy o finansach publicznych (5,2 : I ≤
60 %)
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Poz. 5620

-

-

-

-

-

7
2.131.734

8
1.928.934

9
1.892.114

10
1.717.474

11
1.541.864

10.340.328

8.972.994

7.575.660

6.284.326

5.097.992

10.088.328
252.000
-

8.846.994
126.000
-

7.575.660
-

6.284.326
-

5.097.992
-

10.340.328

8.972.994

7.575.660

6.284.326

5.097.992

9,01

7,92

7,61

6,71

5,85

43,71

36,82

30,48

24,55

19,33

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LASKOWA na lata 2018 - 2022
Lp.
1
I.

II.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
III.
1
3.1
3.2

Wyszczególnienie
2
Dochody budżetu gminy ogółem w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu państwa do zadań
zleconych
f) środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
Przychody budżetu
Pożyczki/ kredyty
Papiery wartościowe
w tym: przychody z pożyczek/kredytów
i papierów wartościowych zaciąganych
w związku ze środkami przyrzeczonymi
w umowie z podmiotem przekazującym
środki z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
Wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych pozostających na rachunku
bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów
i pożyczek
Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem pozycja I + II
Wydatki budżetu ogółem:
2
wydatki bieżące
w tym:
w tym: koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych

2018 r.
3
27.159.200
1.421.500
2.060.510
165.100
16.650.300
4.926.750

2019 r.
4
27.702.400
1.449.930
2.101.720
168.400
16.983.300
5.025.285

2020 r.
5
28.256.450
1.478.900
2.143.750
171.800
17.322.900
5.125.800

2021 r.
6
28.821.600
1.508.500
2.186.600
175.200
17.669.400
5.228.300

2022 r.
7
29.398.000
1.538.670
2.230.300
178.700
18.022.800
5.332.870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.159.200
25.907.866
3
25.307.866

27.702.400
26.531.066
4
25.831.066

28.256.450
27.123.116
5
26.323.116

28.821.600
28.036.600
6
26.936.600

29.398.000
28.576.000
7
27.476.000

287.310

216.010

148.810

81.400

41.900
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3.3

3.4
3.5

IV.
4.1
4.2
4.3

4.4
V.

5.1

5.2
VI.
6.1

6.2
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Wydatki bieżące z udziałem środków
z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe z udziałem
środków z art.5 ust.3 ustawy o fin. publ.
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji
w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych
samorządowym osobom prawnym
w związku z realizacją zadania
z wykorzystaniem środków z art.5 ust.3
ustawy o fin. publ.
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek/kredytów
Wykup papierów wartościowych
Ogółem 3.2 + IV
w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami
określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym środkami z art.5 ust.3
ustawy o fin.publ.
Obciążenia budżetu
SUMA: 3.2 + 3.4 – 3.5 + 4.1 + 4.2 - 4.3
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
- z tytułu kredytów
- z tytułu pożyczek
- z tytułu zobowiązań wymagalnych
w tym:
dług publiczny powstały w związku ze
środkami określonymi w umowie
z podmiotem dysponującym środkami
z art.5 ust.3 ustawy o fin.publ.
Saldo zadłużenia (V – 5.1)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169
ustawy o finansach publicznych (4.4 : I ≤
15 %)
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170
ustawy o finansach publicznych (5,2 : I ≤
60 %)

Poz. 5620,5621
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1.186.324
1.186.324
1.473.634
-

1.171.334
1.171.334
1.387.344
-

1.133.334
1.133.334
1.282.144
-

785.000
785.000
866.400
-

822.000
822.000
863.900
-

1.473.634

1.387.344

1.282.144

866.400

863.900

3.911.668

2.740.334

1.607.000

822.000

-

3.911.668
-

2.740.334
-

1.607.000
-

822.000
-

-

3.911.668

2.740.334

1.607.000

822.000

-

5,43

5,01

4,54

3,01

2,94

14,40

9,89

5,69

2,85

0

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
5620

5621
5621

UCHWAŁA NR XXIX/266/10
RADY GMINY OLESNO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/97 Rady Gminy w Oleņnie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie
powołania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Na postawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz §
8 Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
jako załącznika do Uchwały Nr XXVIII/204/97 Rady Gmi-

ny w Oleśnie z dnia 22 grudnia 1997 r. Rada Gminy
Olesno uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej z siedzibą w Oleśnie przyjętego uchwałą
Nr XXVIII/204/97 Rady Gminy w Oleśnie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44808 –

Gospodarki Komunalnej wprowadza się następujące
zmiany:
1) w pkt II Przedmiot i zakres działania Zakładu
§ 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3 1) utrzymanie rowów
przydrożnych, 2) utrzymanie czystości placów, ulic
i chodników, 3) zakładanie i pielęgnacja zieleni publicznej, 4) selektywna zbiórka odpadów, 5) eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków".

Poz. 5621,5622,5623
§ 2.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak

5621

5622
5622

UCHWAŁA NR XXIX/263/10
RADY GMINY OLESNO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/76/07 Rady Gminy Olesno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
oraz Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Olesno uchwala, co
następuje:

oświatowej, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej
oraz celów przeciwpożarowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Olesno.

§ 1. W uchwale Nr VIII/76/07 Rady Gminy Olesno
z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się
następujące zmiany:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od roku 2011.

1) w § 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie do celów
działalności komunalnej, kulturalnej, sportowej,

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego

5622

5623
5623

UCHWAŁA NR XXIX/264/10
RADY GMINY OLESNO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta bĉdącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6 ust.
3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm.) Rada
Gminy Olesno uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały 2010 roku ogłoszoną Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski
(M.P. Nr 76, poz. 960) do kwoty 30 zł. za 1q.
2. Obniżona do kwoty 30 zł. średnia cena skupu żyta
stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na
2011 rok na terenie Gminy Olesno.
5623

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Olesno.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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Poz. 5624

5624
5624

UCHWAŁA NR XXIX/262/10
RADY GMINY OLESNO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wzorów formularzy do podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwiazku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z póź. zm.) Rada Gminy Olesno uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Olesno.

§ 1. Ustala się wzór formularza: „INOFRMACJA
W SPRAWIE
PODATKU
ROLNEGO”,
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2011 roku.

§ 2. Ustala się wzór formularza: „DEKLARACJA NA
PODATEK ROLNY”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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Poz. 5624
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/262/10
Rady Gminy Olesno
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44811 –

Poz. 5624
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Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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Poz. 5624
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/262/10
Rady Gminy Olesno
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44815 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44816 –

Poz. 5624

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 670

– 44817 –

Poz. 5624

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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5625
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UCHWAŁA NR LX/275/2010
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należnoņci pieniĉżnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Poronin i jej jednostkom
podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 55,56,57,58,59 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.
18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art.
4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. z 2010 Dz.U. Nr 17 poz. 95) - Rada
Gminy Poronin u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz odraczania lub rozkładania
na raty spłaty tych należności, przypadających Gminie
Poronin i jej jednostkom podległym, zwanej dalej "gminą" od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności pieniężnej – oznacza to kwotę główną należności
o charakterze
cywilnoprawnym
wraz
z odsetkami za zwłokę, oraz innymi kosztami egzekucji,
2) kosztach egzekucyjnych – oznacza to opłaty egzekucyjne, a także zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesione w toku egzekucji w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r., Nr 167 poz.1191
z późn. zmianami),
3) miesięczne wynagrodzenie – średniomiesięczne łączne wynagrodzenie przypadające na osobę za okres
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
pomniejszone o wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa , które nie przekracza kwoty trzykrotności
zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn.
zmianami) i aktach wykonawczych,
4) jednostce podległej - to oznacza gminny zakład budżetowy, gminą jednostkę budżetową, gminną osobę
prawną.
§ 3.
1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości,
lub w części jeżeli zachodzi przynajmniej jedna
z następujących przesłanek:
1)

dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił tylko
ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub pozostawił przedmioty codziennego użytku o wartości nie przekraczającej 6000 zł,

2)

dłużnik- osoba prawna został wykreślony
z rejestru osób prawnych i jednocześnie nie posiada majątku z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność za dług z mocy prawa nie przechodzi na osoby trzecie,
3) dłużnik będący osobą prawną pozostaje w trudnej
sytuacji majątkowej. Trudna sytuacja majątkowa
to udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że nastąpiła u niego strata
z tytułu prowadzonej działalności wykazana
w deklaracji podatkowej za rok poprzedzający dany rok kalendarzowy,
4) dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną,
majątkową, i wysokość dochodów /miesięczne
wynagrodzenie/ nie jest w stanie uiścić należności,
5) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych,
6) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
7) nie można ustalić dłużnika, lub miejsca jego pobytu,
8) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
9) wysokość wierzytelności nie przekracza kosztów
upomnienia - a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności głównej,
10)mimo braku okoliczności wymienionych w pkt 1-9
jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze, lub społeczne, lub
jest ono uzasadnione ważnym interesem dłużnika(np. zdarzenie losowe, awaria itp.) lub interesem publicznym.
2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami
społecznymi organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną można
umorzyć wierzytelność w całości lub części jeżeli:
1) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, że uregulowanie zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności statutowej,
2) niemożność świadczenia jest wynikiem czynników od nich niezależnych.
§ 4.
1. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania,
rozkładania na raty należności pieniężnych jest :
1) w przypadku należności jednostek podległych kierownik jednostki do kwoty 2 000 zł
2) powyżej kwoty o której mowa w pkt 1 -Wójt
Gminy Poronin.
2. Przez wartość należności, o której mowa w ust.1 pkt
1 rozumie się należność główną.
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§ 5.
1. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności
pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych przypadających Gminie Poronin następuje
w drodze porozumienia, lub w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
2. Umorzenie, rozłożenie na raty , odroczenie terminu
spłaty całości lub części wierzytelności w przypadku
określonym w §3 ust.1 pkt 3, 4,10 może nastąpić na
pisemny wniosek dłużnika.
3. W sytuacjach określonych w §3 ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 7,
8, 9 umorzenie wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych może nastąpić z urzędu
w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.
§ 6. Przy umarzaniu wierzytelności, odraczaniu
i rozkładaniu na raty należności pieniężnych przypadających gminie i gminnym jednostkom od dłużników będących przedsiębiorcami, stosuje się ustawę z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 59, poz.
404 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do niej.

Poz. 5625,5626,5627

§ 7. Wójt Gminy Poronin przedstawia Radzie Gminy
Poronin raz w roku w terminie do 30 kwietnia następnego roku informację dotyczącą zakresu udzielonych ulg,
w trybie określonym uchwałą. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przedkładania informacji.
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVII/100/2004 Rady
Gminy Poronin z dnia 14 września 2004r.w sprawie:
zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu
należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów
do tego uprawnionych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
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UCHWAŁA NR LX/276/2010
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późn.zm.) i art.24 ust.1 i 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ) – Rada Gminy Poronin
u c h w a l a , co następuje :
§ 1.

darki Komunalnej w Poroninie do 1 m3 dostarczonej
wody w wysokości 0,45 zł.
§ 3.
1. Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2011 roku.
2. Dopłata obowiązuje na czas uchwalenia taryfy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.

1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę w wysokości 2,35 zł za 1 m3dostarczanej
wody.

§ 5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Poroninie
ogłosi taryfy w miejscowej prasie lokalnej w terminie
7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

2. Ceny określone w ust.1 są cenami netto płaconymi
przez odbiorców, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej wysokości.

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

§ 2. Ustala się dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Zakład Gospo5626

Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
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UCHWAŁA NR LX/280/2010
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 9a ust.15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn.
zm.) Rada Gminy Poronin u c h w a l a co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Poroninie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowią załącznik nr 1 i załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LX/280/2010
Rady Gminy Poronin
z dnia 29 października 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LX/280/2010
Rady Gminy Poronin
z dnia 29 października 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
5627
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UCHWAŁA NR LX/281/2010
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków
taksówkami na terenie Gminy Poronin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142. poz. 1591. z późn. zm.) w związku z art. 8 ust.
3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) Rada Gminy Poronin
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Na obszarze Gminy Poronin obowiązują jednolite
ceny za przewóz osób i ładunku taksówkami.

2.

Strefę obowiązywania cen, o których mowa
w ust. 1 wyznaczają granice administracyjne Gminy
Poronin.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
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UCHWAŁA NR LX/282/2010
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie
Gminy Poronin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 5 Ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.), Rada Gminy Poronin u c h w a l a co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się na terenie Gminy Poronin przepisy
porządkowe związane z przewozem osób i bagażu
taksówkami, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
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2. Kierowca taksówki zobowiązany jest na żądanie pasażera, udostępnić mu do wglądu egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób
i bagażu.
§ 1. W taksówce powinna być umieszczona widoczna informacja dotycząca:
1) organu
właściwego
do
rozpatrywania
skarg
i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych - Wójta Gminy Poronin.

Poz. 5629

2) posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów
porządkowych.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek

Załącznik
do uchwały Nr LX/282/2010
Rady Gminy Poronin
z dnia 29 października 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
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UCHWAŁA NR LX/283/2010
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie obowiązku dodatkowych oznakowań taksówek
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 późn. zm.) oraz art. 15 ust.
7 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.) Rada
Gminy Poronin u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się dodatkowe oznakowania taksówek
w formie:
1) Naklejki zawierającej napis "Gmina Poronin", odwzorowany herb gminy Poronin, numer boczny
taksówki przyznany licencją na wykonywanie
transportu drogowego taksówką oraz napis „TAXI”, umieszczonej na przednich lewych i prawych
drzwiach samochodu.
2) Informacji o cenniku za usługi transportu drogowego taksówką, umieszczonej z prawej za szybą
prawych, tylnich drzwi od strony wewnętrznej
i zewnętrznej.
2. Cechy i rozmieszczenie oznaczeń wymienionych w §
1 ust. 1 pkt 1 winne być zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
1.

Obowiązek dodatkowego oznakowania zgodnie
z § 1 dotyczy wszystkich taksówek wykonujących

transport drogowy na terenie Gminy Poronin na
podstawie licencji wydanej przez Wójta Gminy Poronin.
2. Po zaprzestaniu działalności gospodarczej polegającej
na wykonywaniu transportu drogowego taksówką
oznakowanie pojazdu winno zostać zlikwidowane.
3. Przy zawieszeniu działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu transportu drogowego taksówką przedsiębiorca zobowiązany jest do zdjęcia lub
zasłonięcia lamp z napisem TAXI.
§ 3. Koszty dodatkowe oznakowania taksówek
zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ponoszą przedsiębiorcy
wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego taksówką.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
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Załącznik
do uchwały Nr LX/283/2010
Rady Gminy Poronin
z dnia 29 października 2010 r.

Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
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UCHWAŁA NR LX/277/2010
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ņcieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
2. Cena za ścieki składa się z opłaty abonamentowej
naliczanej od rozliczenia prowadzonego dla danego
przyłącza za miesiąc oraz ceny jednostkowej 1 m3
ścieków.
3. Ustala się wysokość opłaty abonamentowej oraz ceny
jednostkowe 1 m3 ścieków zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

1
1

2

3

Taryfowa
grupa odbiorców
2
Grupa I

Grupa II

Grupa III

Charakterystyka grupy

Rodzaj opłaty

Cena
netto

Jednostka
miary

3
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani
na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń
pomiarowych. Do grupy tej zalicza się przede wszystkim:
gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe
i właścicieli budynków wielo-lokalowych, placówki opiekuńczo- wychowawcze i oświatowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące
usługi o charakterze socjalno- bytowym.
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani
na podstawie norm zużycia wody. Do grupy tej zalicza
się przede wszystkim: gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe i właścicieli budynków wielolokalowych, placówki opiekuńczo- wychowawcze
i oświatowe, instytucje użyteczności publicznej oraz
placówki usługowe świadczące usługi o charakterze
socjalno-bytowym.
Pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki inne niż
bytowe, nie wymienieni w grupie I i II, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych.

4
Cena za
1 m3ścieków

5
10,99

6
zł/ m3

Opłata abonamentowa

9,36

zł/ miesiąc

Cena za 1m3
ścieków

10,99

zł/ m3

Opłata abonamentowa

8,49

zł/ miesiąc

Cena za 1m3
ścieków

11,51

zł/ m3

Opłata abonamentowa

9,36

zł/ miesiąc

4. Ceny i opłata określone w ust. 3 są cenami netto płaconymi przez dostawców ścieków, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT)
w aktualnie obowiązującej wysokości.
§ 2.
1. Ustala się dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. dla I i II
grupy taryfowej odbiorców w wysokości 1 zł do
1 m3 odprowadzanych ścieków.
2. Dopłata określona w ust. 1 jest dopłatą netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług
(VAT) w aktualnie obowiązującej wysokości.

§ 3.
1. Taryfy określone w § 1 obowiązują od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
2. Dopłata obowiązuje na czas uchwalenia taryfy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 5. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka
z o.o.
w Nowym
Targu
ogłosi
taryfę
w miejscowej prasie lokalnej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Jan Jarząbek
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UCHWAŁA NR NR XLI/318/10
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oņwiaty w Stryszawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40
ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXVI/286/2006
Rady Gminy Stryszawa z dnia 22 lipca 2006 roku
z późniejszymi zmianami w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
w Stryszawie
–
Statut
Zespołu
EkonomicznoAdministracyjnego Oświaty w Stryszawie wprowadza
się następujące zmiany:
Załącznik Nr 1 do Statutu - Wykaz jednostek organizacyjnych, przyjmuje brzmienie:

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie
5. Szkoła Podstawowa w Kukowie
6. Przedszkole Samorządowe w Stryszawie
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
8. Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego
w Stryszawie
§ 2. Pozostałe postanowienia statutu nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie
2. Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie
3. Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Hadka
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UCHWAŁA NR XLI/317/10
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/186/97 Rady Gminy w Stryszawie z dnia 8 listopada 1997
roku w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia iloņci i zasad
usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszawa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 9 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.
z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku uchwały nr XXVII/186/97 Rady
Gminy w Stryszawie z dnia 8 listopada 1997 roku
w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania
zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży oraz ustalenia ilości i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie Gminy Stryszawa w rozdziale I pkt 12 otrzymuje
brzmienie:
„Zezwolenie wydaje się na czas określony przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży - 5 lat
- w miejscu sprzedaży - 5 lat "
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§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nr XXVII/186/97 Rady
Gminy w Stryszawie w sprawie szczegółowych zasad
wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia
ilości i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Gminy Stryszawa nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Hadka
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UCHWAŁA NR LV/450/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacjĉ zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19c ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczawnicy
uchwala, co następuje:

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

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załączniku
nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr LV/450/10
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 10 listopada 2010 r.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizacjĉ zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
§ 1.
1. Inicjatywą lokalną, w ramach niniejszej uchwały, jest
każde przedsięwzięcie należące do zadań samorządu
terytorialnego, realizowane w ciągu jednego roku
budżetowego, które ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia
mieszkańców na rzecz, których podjęte zostały inicjatywy.
§ 2.
1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy gminy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej Wnioskodawcą mogą inicjować przedsięwzięcia służące
wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), szczegółowo określone w § 4.
3. Wnioskodawcę mogą stanowić osoby fizyczne mające
miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy
Szczawnica, bądź organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy mające
siedzibę na terenie gminy.

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja

§ 3.
1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie
z art. 19 e ustawy, może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
2.

Wysokość
udziału
Gminy
i Wnioskodawcy
w zadaniach publicznych realizowanych w ramach
inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo
w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.

§ 4. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ustawy tj. w zakresie:
1) działalności
wspomagającej
rozwój
wspólnot
i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania,
8) wspierania
i upowszechniania
kultury fizycznej
i sportu,
9) turystyki i krajoznawstwa,
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
§ 5.
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy
lokalnej
powinien
zawierać
w szczególności:
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1) nazwę i cel inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej - Wnioskodawcy;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) opis inicjatywy, w tym:
a) proponowany zakres rzeczowy zadania,
b) wstępny harmonogram realizacji,
c) dotychczas wykonane prace,
d) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania.
6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz
planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania.
8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania;
9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną wraz z podpisami.
2. Do wniosku można dołączyć w szczególności kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
3. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatyw lokalnych można składać w siedzibie urzędu do 30 września danego roku z terminem realizacji
w roku następnym.
4.

Wnioski na 2011 rok będą przyjmowane
i rozpatrywane w ciągu roku w miarę dysponowania
przez Miasto i Gminę Szczawnica środkami na ten
cel.

5. Począwszy od 2012 roku w budżecie Miasta i Gminy
Szczawnica może być tworzona rezerwa celowa
przeznaczona na finansowanie udziału gminy
w realizacji inicjatywy lokalnej.
§ 6.
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. wspierania
inicjatyw lokalnych w ciągu 30 dni od daty otrzymania niezbędnych (wymaganych) dokumentów.

Poz. 5634

2. Skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych
tworzą:
-

dwóch
przedstawicieli
Rady
Miejskiej
w Szczawnicy,
dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy
Szczawnica (w tym przedstawiciel komórki merytorycznej lub jednostki organizacyjnej właściwej
do realizacji danej inicjatywy lokalnej).

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych określa regulamin zatwierdzany przez
Burmistrza.
4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wyznaczony
przez Burmistrza spośród członków Zespołu.
5.

Zespół dokonuje oceny wniosku w oparciu
o szczegółowe kryteria zawarte w karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
i przedkłada swoją opinię Burmistrzowi.

6. Na podstawie opinii Zespołu Burmistrz dokonuje
wyboru złożonych wniosków oraz hierarchizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
7. Wnioski zatwierdzone przez Burmistrza są rekomendowane do ujęcia w budżecie gminy na rok następny.
8. W sytuacji przyjęcia wniosku do realizacji Burmistrz
niezwłocznie zawiera umowę, na czas określony,
o realizację inicjatywy lokalnej z Wnioskodawcą.
9. Nadzór nad realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi właściwa do realizacji danej inicjatywy lokalnej komórka
merytoryczna Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica lub
jednostka organizacyjna Gminy.
10. W przypadku odrzucenia wniosku, Wnioskodawca
może zwrócić się o uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.
11. Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli
po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej
bądź
Wnioskodawca
nie
wywiąże
się
z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.
Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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Załącznik
do uchwały Nr LV/450/10
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 10 listopada 2010 r.

Kryteria oceny
Kryterium I
OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ
- działalność w obszarze edukacji, oświaty i wychowania
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg miejskich
- działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
- działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego,
- działalność w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
1. działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu;
2. działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa;
- działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego
- działalność w obszarze działalności charytatywnej;
- działalność w obszarze promocji i organizacji wolontariatu
Kryterium II
ZGODNOŅĆ
WNIOSKU
Z
DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI
I PLANAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
Kryterium III
DOŅWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĈTYCH WNIOSKIEM
Kryterium IV
RACJONALNOŅĆ I EFEKTYWNOŅĆ WYDATKÓW
Kryterium V
UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA

Maksymalna liczba
punktów
1-6
6

5

4

3

2
1

0-1
0-2
0-3
0-5

- 0% wartości zadania

0

- od 1% do 15% wartości zadania

1

- od 16% do 40% wartości zadania

2

- od 41% do 60% wartości zadania

3

- od 61% do 80% wartości zadania

4

- od 81% do 100% wartości zadania

5

Kryterium VI
OkreŅlony i Wyceniony Udział ŅWIADCZEŃ rzeczowyCH wnioskodawcy
w realizacji zadania
- 0% wartości zadania
- od 1% do 20% wartości zadania
- od 21% do 40% wartości zadania
- od 41% do 60% wartości zadania
- od 61% do 80% wartości zadania
- od 81% do 100% wartości zadania
Kryterium VII
OKREŅlony
i
WYCENIONY
Wkład
własny
wnioskodawcy

0-5
0
1
2
3
4
5
0-6

Iloņć przyznanych punktów
w wyniku oceny
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w formie pracy społecznej
Kryterium VIII
Stan przygotowania zadania (dostarczenie poniższych załączników)

1-3

- dla zadań inwestycyjnych:
dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim
oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub
zgłoszeniem zamiaru budowy;
3. dla zadań nieinwestycyjnych:
harmonogram rzeczowo-czasowy,
wstępny szczegółowy budżet zadania (metodologia obliczenia)

3

- dla zadań inwestycyjnych:
dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;
4. dla zadań nieinwestycyjnych:
wstępny budżet zadania
- dla zadań inwestycyjnych:
koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy
koszt zadania;
5. dla zadań nieinwestycyjnych:
szacunkowy koszt zadania
Kryterium IX
wnioskowane
Zaangażowanie
ņrodków
budżetowych
miasta
i gminy szczawnica
- do 20 000 zł
- 21 000 zł - 50 000 zł
- 51 000 zł - 100 000 zł
- 101 000 zł - 200 000 zł
- 201 000 zł - 300 000 zł
- 301 000 zł - 400 000 zł
- 401 000 zł - 500 000 zł
- 501 000 zł - 600 000 zł
- 601 000 zł - 700 000 zł
- powyżej 700 000 zł
Kryterium X
LICZEBNOŅĆ GRUPY WNIOSKUJĄCEJ

2

1

1- 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0-4

(przy rozpatrywaniu wniosków składanych przez osoby fizyczne)
do 10 osób
11-30 osób
31-50 osób
51-70 osób
powyżej 70 osób

0
1
2
3
4
Iloņć punktów

45
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UCHWAŁA NR LV/453/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej
w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4
i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
– Rada Miejska w Szczawnicy uchwala co następuje:
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§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę zł: 123.091
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 79.674
2) dochody majątkowe o kwotę zł: 43.417
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę zł: 6.200
w tym:
1) dochody majątkowe o kwotę zł: 6.200
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę zł: 182.491
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
z czego:
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 110.784
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 90.784 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł: 151
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie zł:
90.633
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie
20.000 zł,
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 71.707 w tym:
wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie
zł: 71.707
-

jak w załączniku 2.2

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę zł: 65.600

Poz. 5635

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
z czego:
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 2.600
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej 2.600 zł z czego: wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie zł: 2.600
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 63.000 w tym:
wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie
zł: 63.000
-

jak w załączniku 2.2

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Przedszkola Publicznego o kwotę zł: 20.000 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 6. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Szczawnica na rok 2010 zmienionej Uchwałą
Nr LIII/419/10 z dnia 20 września 2010 r wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 11 pkt. 2 kwotę zł: 3.000.000 zastępuje się kwotą
zł: 4.000.000. Brzmienie treści zapisu nie ulega zmianie
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczawnica
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi
Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LV/453/10
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LV/453/10
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr LV/453/10
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr LV/453/10
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010

Dział

Rozdział

Nazwa - treņć

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia

1
600

2

3

4

5

60016

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym: inwestycje

80101

Oņwiata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
w tym: inwestycje

801

71 707
71 707
71 707

43 000
43 000
43 000
20 000
20 000
20 000

Razem:

71 707

63 000

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LV/453/10
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2010

Dział

Rozdział

1
800

2
80101

Nazwa - treņć
3
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
w tym: dotacja podmiotowa

Zwiĉkszenie

Zmniejszenie

4

5
20 000
20 000
20 000
20 000

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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ZARZĄDZENIE NR 58/10
WÓJTA GMINY PORONIN
z dnia 18 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzĉdu Gminy Poronin
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - z a r z ą d
z a m, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
Poronin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/07
Wójta Gminy Poronin z dnia 01 marca 2007 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Poronin
z dnia 06 sierpnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 60/07 Wójta

Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2007 r., Zarządzeniem Nr 48/08 Wójta Gminy Poronin z dnia 26 sierpnia
2008 r. oraz Zarządzeniem Nr 59/09 Wójta Gminy Poronin z dnia 07 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
- § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W podstawowym
zakresie działania Referat Gospodarki Przestrzennej,
Geodezji i Ochrony Środowiska prowadzi następujące
sprawy:
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1) planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) budownictwa indywidualnego,
3) gospodarki komunalnej,
4) gospodarki mieszkaniowej,
5) inwestycji gminnych,
6) gospodarki gruntami komunalnymi,
7) numeracja budynków,
8) podziały, scalanie i rozgraniczanie nieruchomości,
9) związane z gospodarką rolną, hodowlą, zagospodarowaniem terenów rolniczych, leśnych,
10) związane z ochroną środowiska,
11) sprawy emerytalno-rentowe rolników,
12) związane zarządzaniem i utrzymaniem dróg,
5636

Poz. 5636

13) związane z wydawaniem licencji i zezwoleń wynikających z ustawy o transporcie drogowym,
14) inne wynikające ze szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wójt: Bronisław Stoch
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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 należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika 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.
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