DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 686

Kraków, dnia 16 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:
5851

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia obszaru zgrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

46278

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5852

5853

–

–

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 sierpnia
2001 roku w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu
Nowosądeckiego.

46279

Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian
w Statucie Powiatu Proszowickiego.

46279

UCHWAŁY RAD GMIN:
5854

5855

5856

5857

5858

5859

5860

–

–

–

–

–

–

–

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Gorlice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

46280

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania

46289

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Gorlice

46292

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego gminy Gródek nad Dunajcem w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

46292

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gródek
n/Dunajcem.

46295

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały
Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na
2010 rok.

46295

Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

46295
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Poz. 5851

Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka

46299

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.

46300

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010

46303

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju
sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

46305

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji
dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
OBWIESZCZENIE:
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

46310

46312

5851
5851

ROZPORZĄDZENIE NR 22/10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zgrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 46 ust 3 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm1.) zarządza się, co następuje:

ści Korczyna (gm. Biecz) i dalej do miasta Biecz do
skrzyżowania z drogą nr 980. Następnie drogą nr 980
przez miejscowości: Binarowa (gm. Biecz), Racławice
(gm. Biecz) do miejscowości Rożnowice (gm. Biecz);”

§ 1. W rozporządzeniu Nr 11/10 Wojewody
Małopolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie
określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,
sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów
obowiązujących na tym obszarze, zmienionego rozporządzeniem Nr 13/10 Wojewody Małopolskiego
z dnia 11 października 2010 r., rozporządzeniem
Nr 15/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010 r. oraz rozporządzeniem Nr 16/10 Wojewody
Małopolskiego z dnia 4 listopada 2010 r., wprowadza
się następujące zmiany:

2) w § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

1) w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) od strony wschodniej: od miejscowości Wawrzka
(gm. Grybów), drogą w kierunku północno-wschodnim
przez miejscowość Ropa (gm. Ropa), Szymbark (gmina
Gorlice), drogą w kierunku południowym do miejscowości Bielanka (gm. Gorlice) i dalej do miejscowości
Nowica (gm. Uście Gorlickie). Następnie drogą w kierunku północnym przez miejscowości Owczary
(gm. Sękowa), Sękowa (gm. Sękowa), Męcina Mała
(gm. Sękowa), Męcina Wielka (gm. Sękowa). Następnie
drogą w kierunku miejscowości Kryg (gm. Lipinki),
Dominikowice (gm. Gorlice), Kobylanka (gm. Gorlice),
Libusza (gm. Biecz), dalej drogą gminną do miejscowo1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513

„2) od strony północnej: z miejscowości Rożnowice
(gm. Biecz) drogą gminną przez miejscowość Sitnica
(gm. Biecz) do miejscowości Turza (gm. Rzepiennik
Strzyżewski). Dalej drogą przez miejscowość Ostrusza
(gm. Ciężkowice), Ciężkowice (gm. Ciężkowice), Zborowice (gm. Ciężkowice), Pławna (gm. Ciężkowice), Bruśnik (gm. Ciężkowice), Falkowa (gm. Ciężkowice) do
miejscowości Bukowiec (gm. Korzenna). Z Bukowca
przez miejscowości: Siekierczyna (gm. Ciężkowice),
Jastrzębia (gm. Ciężkowice), Paleśnica (gm. Zakliczyn),
Dzierżaniny (gm. Zakliczyn), Roztoka- Brzeziny (gm.
Gródek nad Dunajcem) do mostu na rzece Dunajec
w miejscowości Rożnów (gm. Gródek nad Dunajcem);”
3) w § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) od strony zachodniej: od mostu w miejscowości
Rożnów wzdłuż rzeki Dunajec i dalej prawym brzegiem
Jeziora Rożnowskiego w kierunku południowym, następnie w kierunku skrzyżowania drogi nr 975 z drogą
w kierunku Siennej i drogą przez miejscowości Sienna
(gm. Gródek nad Dunajcem), Jelna (gm. Gródek nad
Dunajcem), Słowikowa (gm. Korzenna), Siedlce (gm.
Korzenna), Łęka (gm. Korzenna), Koniuszowa (gm. Korzenna) do miejscowości Paszyn (gm. Chełmiec);”
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4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2
ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Burmistrza Miasta Gorlice,
b) Wójta Gminy Gorlice,
c) Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice,
d) Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
e) Wójta Gminy Moszczenica,
f) Wójta Gminy Korzenna,
g) Burmistrza Miasta Bobowa,
h) Burmistrza Miasta Grybów,
i) Wójta Gminy Kamionka Wielka,
j) Wójta Gminy Ropa,
k) Wójta Gminy Chełmiec,
l) Wójta Gminy Łabowa,
ł) Wójta Gminy Grybów,
m) Wójta Gminy Sękowa,
n) Wójta Gminy Uście Gorlickie,
o) Burmistrza Miasta Biecz,

Poz. 5851,5852,5853

p) Wójta Gminy Lipinki,
q) Wójta Gminy Łużna,
r) Burmistrza Miasta Krynica Zdrój,
s) Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn,
t) Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład
obszaru zagrożonego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

5851

5852
5852

UCHWAŁA NR 8/I/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 sierpnia 2001 roku
w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Nowosądeckiego.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 42 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co nastpępuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Nowosądeckiego przyjętego
Uchwałą Nr 12/III/1998 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 listopada 1998 r., /tj. przyjęty Uchwałą
Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego /tj. Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 14 poz. 300 z 2002 r. z późn. zm./,
w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie
3 osób." "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta

5852

5853
5853

UCHWAŁA NR II/12/2010
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Proszowickiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXII/170/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie:
Statutu Powiatu Proszowickiego (Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2009r., nr 310, poz. 2263), zmienionym uchwałą
nr XXIX/227/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia
28 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010r., nr 74,
poz. 476) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie: „1. Z dokumentów wymienionych w § 8 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki,
odpisy, wyciągi, fotografować je lub kopiować.
2. Realizacja upoważnień określonych w ust. 1 może
odbywać się wyłącznie w starostwie powiatowym
i w asyście pracownika starostwa.”
2) w § 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W skład zarządu
wchodzą:
1) starosta, który jest jednocześnie przewodniczącym
zarządu,
2) wicestarosta,
3) etatowy członek zarządu,
4) jeden nieetatowy członek zarządu.”
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3) w § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ze starostą, wicestarostą i etatowym członkiem zarządu nawiązuje się
stosunek pracy na podstawie wyboru.”
4) § 82 otrzymuje brzmienie: „Starosta określa w formie
zarządzenia zakres zadań wicestarosty i członków zarządu, z uwzględnieniem postanowień regulaminu organizacyjnego starostwa.”
5) § 100 otrzymuje brzmienie: „Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.”
6) w § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do jednostek,
o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:
a) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
b) domy pomocy społecznej,
c) zakłady opieki zdrowotnej,
d) szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe,
e) zarząd dróg powiatowych,
f) powiatowy urząd pracy.”
7) w § 107 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zarząd prowadzi
i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu
w starostwie powiatowym i przedstawia się następująco:
a) Zespół Szkół w Proszowicach,
b) Zespól Szkół w Piotrkowicach Małych,

Poz. 5853,5854

c) Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach,
d) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Proszowicach,
e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach,
f) Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s w Jakubowicach 75,
g) Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach,
h) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach
oraz
i) Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach (na podstawie porozumienia pełniąca funkcję biblioteki powiatowej).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego:
Elżbieta Grela

5853

5854
5854

UCHWAŁA NR XXXIX/348/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Gorlice w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu
Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857;
z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240; z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.) - Rada Gminy Gorlice uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Gorlice w zakresie sprzyjania rozwojowi

sportu, w brzmieniu jak w załącznikach 1 - 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Poz. 5854
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/348/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Gorlice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy
Gorlice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu
publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego,
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Gorlice
zamierza osiągnąć.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z późn. zm.).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się klub sportowy nie należący do sektora finansów
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku,
który na terenie Gminy Gorlice prowadzi działalność
sportową.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale
dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2 - 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu
służącego realizacji celu publicznego określonego w §
3,
2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące
wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego
określonego w § 3,
3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na realizację projektu,
4) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy,
któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację
na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu,
5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną
między
Wójtem
Gminy
Gorlice
i beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221
ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Gorlice będzie służyło realizacji celu publicz-

nego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu
na terenie Gminy Gorlice.
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może
w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych
lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia
kadry szkoleniowej,
6) sfinansowanie opłat startowych i regulaminowych.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub
dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar regulaminowych nałożonych na beneficjenta
lub osoby w nim zrzeszone,
3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
§ 5. Formą wypłaty z budżetu Gminy Gorlice dotacji
przyznanej na zasadach niniejszej uchwały będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 6. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Gorlice, dokonuje się w drodze konkursu projektów lub na zasadach
„z § 11.
§ 7. 1. Wójt ogłasza konkurs projektów, w którym
określa:
1) przedmiot zgłaszanych projektów,
2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych
na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów,
3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono
wnioskowaną dotację,
4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien
spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie,
5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.
2. Co najmniej z 3 tygodniowym wyprzedzeniem
w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 5, ogłoszenie
o konkursie projektów Wójt Gminy Gorlice zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 8. 1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej zgłoszony projekt sporządza się na
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formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gorlice.
3. Wójt Gminy Gorlice może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.
§ 9.
Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Wójt Gminy Gorlice uwzględnia:
1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu
publicznego z § 3,
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
dotacje w ramach konkursu projektów,
3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem
rzeczowym projektu,
4) możliwość realizacji projektu przez beneficjenta,
5) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą
Gorlice.
§ 10. 1. Wybór projektów
w ramach procedury konkursowej.

dokonywany

jest

2. W ramach konkursu Wójt Gminy Gorlice:
1) dokonuje weryfikacji zgłoszonych wniosków pod
względem ich zawartości merytorycznej,
2) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt,
3) poprzez ogłoszenie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach
dotacji na wybrane projekty, o projektach które zostały odrzucone oraz o terminie uzgodnień ostatecznej
treści projektów i kwot dotacji na wybrane projekty,
4) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego
projektu, z zastrzeżeniem, że:
a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres przedsięwzięcia
z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu,
b) przedsięwzięcie z wniosku o dotacje nie ulegnie
istotnej zmianie w stosunku do określonego
w złożonym wniosku z § 8 pkt 1 i określonego
w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 7,
c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień,
zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres
kosztów wspieranych z dotacji.
3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został
wybrany do dofinansowania Wójt Gminy Gorlice zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów
z § 7 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez
Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze
wniosków,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących,
że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
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§ 11. 1. Wójt Gminy Gorlice może udzielić dotacji
na projekt z pominięciem konkursu projektów, jeśli
spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu
nie przekracza kwoty 5000 zł,
2) projekt będzie realizowany w okresie nie dłuższym niż
90 dni.
2. Uznając zgodność projektu z celem z § 3, Wójt
Gminy zleca jego realizację, po złożeniu wniosku przez
klub sportowy. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od
dnia wpłynięcia wniosku, Wójt zamieszcza wniosek na
okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia
wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące wniosku.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4,
oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt zawiera umowę
o udzielenie dotacji.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych
przez Wójta temu samemu beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może
przekroczyć kwoty 10000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych
przez Wójta w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może
przekroczyć 15% kwoty dotacji planowanych w budżecie
gminy do udzielenia na cel publiczny z niniejszej
uchwały.
Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 12. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Gorlice
zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
2. Integralnym elementem umowy jest załączony
do niej ostateczny wniosek o realizację projektu, wybranego przez Wójta Gminy Gorlice.
3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją
części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie
przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy
pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków
zakładanych na jego finansowanie.
4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy
nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu
z ust. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie
przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi
dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej dokonania przez
beneficjenta.
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Rozdział 5
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 13. 1. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację
projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Gorlice,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej
w zakresie wykorzystania środków Gminy Gorlice.
2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy Gorlice jest imienne upoważnienie od Wójta określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
2) nazwę jednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem
ust. 1,
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz
żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka
kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Gorlice.
6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie
pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile
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to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6,
w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy
Gorlice.
8. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa
zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania
zastrzeżeń
Wójt
powiadamia
jednostkę
w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji
§ 14. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz
z wykonania projektu.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być
koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu
przed zawarciem umowy z § 12.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz wpłaty środków dotacji podlegającej
zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.
4. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy powiadamia
beneficjenta pisemnie.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/348/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
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Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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do uchwały nr XXXIX/348/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
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Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XXXIX/368/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania
Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.Nr 142
poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia
13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn.
zm.) Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala stawkę roczną opłaty za wywóz odpadów
komunalnych:
1) dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne w wysokości 34,80 zł brutto za każdą osobę faktycznie zamieszkałą.
2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym handlową i usługową 17,00 zł brutto miesięcznie.
§ 2. Opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest płatna bez wezwania, w czterech
ratach
w terminie
do
15
marca,
15
maja,
15 września, 15 listopada u sołtysa danej wsi lub
w kasie Urzędu Gminy Gorlice.
§ 3. 1. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji finansowej podmiotów określonych w § 1 pkt1 dopuszcza
się możliwość umorzenia w całości, odroczenia terminu
płatności oraz możliwość rozłożenia na raty opłaty za
wywóz odpadów komunalnych przez Wójta Gminy.

b) dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej- 0,71m³ na osobę.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
przechowywać przez okres 3 lat dowody zapłaty za
usługi usuwania odpadów komunalnych lub dowody
zapłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
3. Na wezwanie Wójta właściciel nieruchomości
zobowiązany jest przedstawić dowody wymienione
w ust. 2.
4. W przypadku nieudokumentowania zgodnego
z prawem wywozu odpadów komunalnych, a także
podanie nieprawdziwych danych dotyczących ilości
osób faktycznie zamieszkałych w gospodarstwach domowych zostaną podjęte stosowne czynności administracyjne.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Gorlice
Nr XXVIII/269/2009 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
zasady ich rozliczania.

2. Właściciel posesji, który udostępni na swoim
gruncie miejsce pod lokalizację kontenera, zostaje zwolniony z opłaty za wywóz odpadów stałych.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.

§ 4. 1. Normatywna objętość stałych odpadów komunalnych na rok wynosi:

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach.

a) dla gospodarstwa domowego w budynkach wielomieszkaniowych- 0,71m³ na osobę

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XXXIX/369/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Gorlice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24
ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr. 123 poz. 858 z późniejszymi
zmianami/ Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Gorlice:
Taryfa I – za dostarczanie 1m3 wody cena netto w zł:
1) dla gospodarstw domowych we wszystkich rodzajach
zasobów mieszkalnych:
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a) z wodociągu ( ujęcia powierzchniowego ) - 1,50 zł/m3
b) z wodociągu ( ujęcia – studnie głębinowe ) - 1,96 zł/m3
c) z wodociągu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o. o. w Gorlicach - 3,30 zł/m3
2) dla pozostałych odbiorców:
a) z wodociągu ( ujęcia powierzchniowego ) - 1,70 zł/m3
b) z wodociągu ( ujęcia – studnie głębinowe ) - 2,30 zł/m3
c) z wodociągu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o. o. w Gorlicach - 3,60 zł/m3
Taryfa II - za odprowadzanie 1 m3 ścieków bytowych cena netto w zł:
1) dla gospodarstw domowych we wszystkich rodzajach
zasobów mieszkalnych - 3,30 zł/m3
2) dla pozostałych odbiorców - 3,90 zł/m3
2. Do cen określonych w ust. 1 doliczany będzie
podatek VAT według obowiązujących przepisów.
§ 2. 1. Ustala sposób naliczania opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:
a) mieszkańców posiadających urządzenia pomiarowe na
wszystkich punktach poboru wody w gospodarstwie tj.
z wodociągu miejskiego, lokalnego lub studni kopanych wg faktycznego zużycia na podstawie odczytów
urządzeń pomiarowych.
b) pozostałych odbiorców wg wyliczenia ryczałtowego.
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3. Opłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków będzie realizowana w czterech ratach kwartalnych
w terminie płatności: I kwartał do 15 kwietnia br., II kwartał
do 15 lipca br., III kwartał do 15 października br., IV kwartał
do 15 grudnia br. Płatność w kasie Urzędu Gminy Gorlice
lub przelewem na konto podane na fakturze VAT.
§ 3. Taryfy określone w § 1 obowiązują przez 1 rok
od dnia 1stycznia 2011 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gorlice.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Gorlice
Nr XXVIII/268/09 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr. 747 poz. 5716).
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
2. Tekst uchwały podaje się do wiadomości
mieszkańcom gminy przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy w Gorlicach.
3. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Gorlice.

2. Złożone pisemnie wnioski o zmianę naliczenia
kosztów wg wyliczenia ryczałtowego będą rozpatrywane
od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XLVII/357/2010
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego gminy Gródek nad Dunajcem w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2,
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j. t. z późn.
zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 5 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 Gminy w Gródku nad Dunajcem uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej ustawy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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Załącznik
do uchwały nr XLVII/357/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 10 listopada 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego gminy Gródek nad Dunajcem w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

I.

Postanowienia ogólne.

1.

Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

a)

pomocniczości,

b)

partnerstwa,

c)

suwerenności,

d)

efektywności,

e)
f)

uczciwej konkurencji,
jawności.

2.
Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem
projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady
Gminy Gródek nad Dunajcem.
3.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie prowadzące działalność statutową na
terenie Gminy Gródek nad Dunajcem, zwanych dalej
„podmiotami”.
4.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii [podmiotów, o których mowa
w pkt. I ust. 3 w sprawie poddanej konsultacji.

konsultacji.

2.

Konsultacje mogą mieć formę:

1.
pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa
miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt.
I ust. 3 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
2.
zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem,
3.
bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których
mowa pkt. I ust.3.
3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt
Gminy Gródek nad Dunajcem.
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie
i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie
bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż
7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja
powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający
informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza
się listę obecności uczestników spotkania.

II.
szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji.

III.

1.
Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje
Wójt Gminy w Gródku nad Dunajcem w drodze zarządzenia, które określi:

1.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich
wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne
bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w pkt. I ust.3.

·

przedmiot konsultacji,

·

termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

·

formę konsultacji,

·
komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w Gródku
nad Dunajcem odpowiedzialną za przeprowadzenie

Postanowienia końcowe.

2.
Wyniki konsultacji opublikowane zostaną
w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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UCHWAŁA NR XLVII/361/2010
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym
nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów,
psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gródek n/Dunajcem.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, w związku z art.7
ust.1 pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j.
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz
art.42 ust. 7 pkt. 3 , art. 91d pkt.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 17
poz. 95), po uzyskaniu opinii związków zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli na terenie gminy Rada Gminy
w Gródku n/Dunajcem uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, pedagogów, logopedów ,psychologów, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Rada Gminy w Gródku
n/Dunajcem.

§ 2.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankamiprzez nauczycieli, o których mowa w § 1 zatrudnionych w pełnym
wymiarze zajęć ustala się według następujących norm:
1) pedagog zatrudniony w szkołach/placówkach –
26 godzin tygodniowo,
2) logopeda zatrudniony w szkołach/placówkach –
26 godzin tygodniowo,
3) psycholog zatrudniony w szkołach/placówkach –
26 godzin tygodniowo,
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Gródek n/Dunajcem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik

5858

5859
5859

UCHWAŁA NR XLVII/366/2010
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad
Dunajcem na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240 ze zm.), oraz art.166 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz.2104 ze zm. w związku z art.121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241),
Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:

§ 2. 1.Zwiększa plan wydatków budżetu na 2010 rok
o kwotę 1.089.165,00 zł,tj. do kwoty 32.237.925,30 złotych

§ 1. Zwiększa plan dochodów budżetu na 2010 rok
o kwotę 1.089.165,00 zł ,w tym dochody majątkowe
200.000,00 zł i dochody bieżące 889.165,00 , tj. do kwoty
31.137.425,30 złotych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 504.700,00 zł

- jak w załączniku Nr 1,

- jak w załączniku nr 2.
2.Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1)zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
537.665,00 zł w tym:
a)wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 504.700,00 zł w tym:

b)świadczenia na rzecz osób fizycznych o 22.965,00 zł
c)dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł
2)zwiększenia planu wydatków majątkowych na
inwestycje i zakupy inwestycyjne o 551.500,00 zł ,
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-jak w załączniku Nr 3
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy z tytułu
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010
roku o 10.000,00 złotych– zgodnie z załącznikiem Nr 4,

Poz. 5859

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/366/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Dz.

WYSZCZEGÓLNIENIE

600

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycjii zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

801

758

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieżące
W tym:
- wpływy z różnych dochodów
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody bieżące
W tym:
-Środki na uzupełnienie dochodów gmin
RAZEM
W tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

Kwota w zł
Zwiększ.
200.000,00
200.000,00
200.000,00

1500,00
1.500,00
1.500,00
887.665,00
887.665,00
887.665,00
1.089.165,00
889.165,00
200.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/366/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Dz.

Rozdz.

600
60016

60078

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2.Wydatki majątkowe w tym:

Kwota w zł
Zwiększenia
895.000,00
660.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
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2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754
75412

801
80101

80104

851

852
85202

85215

Ochotnicze Straże Pożarne
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 5859
200.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przedszkola
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1. dotacje na zadania bieżące

91.400,00
86.400,00
86.400,00
86.400,00

OCHRONA ZDROWIA
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe w tym:
2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

15.100,00
15.100,00
3.600,00

POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dodatki mieszkaniowe

86.400,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

3.600,00
11.500,00
11.500,00
22.400,00
9.700,00
9.700,00
9.700,00
5.700,00

1.Wydatki bieżące w tym:
1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe

5.700,00
5.700,00
7.000,00

1.Wydatki bieżące w tym:
1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych

7.000,00
7.000,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

15.265,00
5.000,00

1.Wydatki bieżące w tym:
1.1. dotacje na zadania bieżące
Pomoc materialna dla uczniów
1.Wydatki bieżące w tym:
1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000,00
5.000,00
10.265,00
10.265,00
10.265,00

85216

854
85405

85415
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RAZEM
W tym:
1.Wydatki bieżące
2.Wydatki majątkowe

1.089.165,00
537.665,00
551.500,00
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/366/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM NA ROK 2010
DZIAŁ
ROZDZIAŁ

600
60016

60078

754
75412

851
90001

WYSZCZEGÓLNIENIE
Planowanych do realizacji
zadań inwestycyjnych

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

500.000,00

Drogi publiczne gminne
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Modernizacja i budowa dróg gminnych (drogi betonowe)

300.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1Odbudowa i modernizacja dróg gminnych po powodzi

200.000,00

300.000,00
300.000,00

200.000,00
200.000,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Remiza OSP w Jelnej (remont dachu)

40.000,00
40.000,00

OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalność
W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1Zakupy inwestycyjne środków trwałych(sprzęt rehabilitacyjny)

11.500,00
11.500,00
11.500,00

R A Z E M:

40.000,00
40.000,00

11.500,00

551.500,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/366/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZWIEKSZENIA W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDZETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA ROK 2010
Rodzaj dotacji z budżetu
Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

80104

OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Przedszkola

801

854
85404

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

Dla jednostek
sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

5.000,00
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t

5.000,00

5.000,00
dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t

OGÓŁEM

5.000,00

10.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wiesław Matusik
5859

5860
5860

UCHWAŁA NR III / 6 /2010
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art.41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm)oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
z 2010 roku, Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm)

jednolity

RADA GMINY JABŁONKA uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawki podatku

1
2

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza
lub leśna, lub części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni użytkowej
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego , stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji
w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, innej niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
związanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków innej niż rolnicza lub leśna w zakresie działalności upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyki

0,35 zł
9,00 zł

3
4
5
6

7

8

7,00 zł
3,60 zł
3,30 zł
2,00%

0,25 zł

0,03 zł
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Od gruntów:a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni,b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych poprzez inkaso, a ponadto wpłaty
mogą być dokonywane :
a) w kasie Urzędu Gminy codziennie w godzinach
pracy Urzędu,
b) bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nr rachunku 80 87980002 0000 0000 0026 0003
w Banku Spółdzielczym w Jabłonce.
§ 3. 1. Ustala się inkasentów dokonujących poboru
podatku od nieruchomości w osobach: Andrasiak Eugeniusz – sołtys wsi Jabłonka Centrum, Stachulak Alojzy –
sołtys sołectwa Jabłonka- Bory, Budziński Jan – sołtys
wsi Chyżne, Łuka Leon – sołtys wsi Lipnica Mała, Kwaśnica Józef – sołtys wsi Orawka, Łopuch Józef – sołtys
wsi Podwilk, Gargasz Bronisław – sołtys wsi Zubrzyca
Dolna, Omylak Stanisław – inkasent dla wsi Zubrzyca
Górna.
2. Zobowiązuje się inkasentów do rzetelnego rozliczania zainkasowanej gotówki i odprowadzania jej
w terminie trzech dni do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
w Jabłonce.

3,40 zł 0,10 zł

§ 5. 1. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 dokonywana będzie w kasie Urzędu Gminy na
podstawie sporządzonego rozliczenia z zainkasowanych
kwot podatku, rozliczonych i wpłaconych gotówką do
kasy Urzędu lub bezpośrednio na rachunek bankowy.
2. Listy wypłat sporządza się w terminie 7 dni od
daty złożenia ostatniego rozliczenia z zainkasowanych
kwot podatku za dany miesiąc w oparciu o wykaz sporządzony przez księgowość podatkową.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Jabłonka
Nr XXXI/181/2008 z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie
ustalenia podatku od nieruchomości i sposobu jego
poboru.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż Eugeniusz Moniak

§ 4. Za pobór podatku w formie inkasa ustala się
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty podatku.
5860

5861
5861

UCHWAŁA NR III / 7 /2010
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust.1 , art 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)oraz na podstawie
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2010 roku, Dz.U. Nr 95 poz. 613z późn. zm)
RADA GMINY JABŁONKA uchwala co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
d) od autobusów,

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 ton i więcej,
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wpłaty podatku od środków transportowych
podatnicy dokonują bez wezwania w ustawowym terminie do dnia:
a) 15 lutego I rata podatku,
b) 15 września II rata podatku.
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2. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu
Gminy Jabłonka codziennie w godzinach pracy Urzędu
lub bezpośrednio na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Jabłonce Nr konta 80 87980002 0000 0000
0026 0003

Poz. 5861

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po
ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Załącznik nr 1
do uchwały nr III / 7 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 7 grudnia 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONKA W ROKU 2011 (od
pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7 )
Lp.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5
1.6
1.7.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU
SAMOCHODOWEGO
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY JABŁONKA od 1 pojazdu na 2011 r (w zł)
336
557

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton
i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczba miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

725
231
231
452
1113

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 2
do uchwały nr III / 7 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 7 grudnia 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE JABŁONKA W ROKU 2011 (od pojazdów
określonych w art. 8 pkt 2)

Lp.

WYSZCZEGOLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC)

1
2
.1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1. Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2. Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3. Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4. Nie mniej niż 15i więcej
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1. Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2. Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3. Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4. Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
2.5. Nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
2.6. Nie mniej niż 25 ton i więcej
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1. Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2. Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3. Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4. Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
3.5. Nie mniej niż 31 ton i więcej

STAWKI PODATKU NA 2011 r.NA TERENIE GMINY JABŁONKAod
1 pojazdu (w zł)
Zawieszenie osi pneumatyczne lub
Inne systemy zawieszenia
zawieszenie uznane za równoważne
osi jezdnych
3
4
582
582
582
588

840
840
840
1329

840
840
840
1065
1077
1077

1260
1260
1260
1656
1674
1674

1313
1313
1313
1756
1756

1890
1890
1890
2604
2604

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 686

– 46302 –

Poz. 5862
Załącznik nr 3
do uchwały nr III / 7 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 7 grudnia 2010 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE JABŁONKA W ROKU 2011 ( od pojazdów
określonych w art. 8, pkt 4 )
STAWKI PODATKU NA 2011 r.NA TERENIE GMINY JABŁONKAod 1 pojazdu (w zł)
Lp.
Zawieszenie osi pneumaInne systemy zawieszenia
tyczne lub zawieszenieosi jezdnych
uznane za równoważne
1
2
3
4
.1. Ciągnik siodłowy lub balastowyo 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa
1.1. Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1155
1575
1.2. Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1155
1575
1.3. Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1155
1575
1.4. Nie mniej niż 31 ton i więcej
1499
2058
2. Ciągnik siodłowy lub balastowyo 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa
2.1. Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton
1575
1890
2.2. Nie mniej niż 40 ton i więcej
1890
2706
WYSZCZEGOLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 4
do uchwały nr III / 7 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 7 grudnia 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE JABŁONKA W ROKU 2011 ( od pojazdów
określonych w art. 8, pkt 6 )
WYSZCZEGOLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Lp.
zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
1
2
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1. Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2. Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3. Nie mniej niż 25 ton i więcej
2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1. Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2. Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
2.3. Nie mniej niż 33 ton i mniej niż 38 ton
2.4. Nie mniej niż 38 ton i więcej
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1. Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2. Nie mniej niż 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3. Nie mniej niż 38 ton i powyżej 38 ton

STAWKI PODATKU NA 2011 r.NA TERENIEGMINY JABŁONKAod
1 pojazdu (w zł)
Zawieszenie osi pneumatyczne lub
Inne systemy zawieszenia
zawieszenieuznane za równoważne
osi jezdnych
3
4
231
231
340

336
340
596

683
683
903
1220

1050
1050
1371
1805

1050
1208
1208

1365
1523
1523

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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5862
5862

UCHWAŁA NR XLII/318/2010
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h. ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), oraz art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362
z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Kamionce
Wielkiej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamionce Wielkiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

1) Nr XVIII /159/2004 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej
z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce
Wielkiej,
2) Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Gminy Kamionka Wielka
z dn. 09 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej,
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamionka Wielka.
§ 3. Traci moc uchwała:

Załącznik
do uchwały nr XLII/318/2010
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 9 listopada 2010 r.
STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w KAMIONCE WIELKIEJ
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą jako jednostka budżetowa Gminy Kamionka
Wielka.
Ośrodek został powołany Uchwałą Nr 58/XI/90
Gminnej Rady Narodowej w Kamionce Wielkiej z dnia
10 kwietnia 1990 roku do realizacji zadań pomocy społecznej.
§ 2. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka
stanowią:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362
z późniejszymi zmianami),

5. przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458);
6. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zmianami).
7. postanowienia niniejszego statutu;
8. inne akty prawne.
§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kamionka
Wielka, Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Gminy
Kamionka Wielka 5.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy
Kamionka Wielka.

2. ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym
brzmieniu i adresem siedziby.

3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

§ 4. 1. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem Pomocy
Społecznej sprawuje Wójt Gminy Kamionka Wielka.

4. ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992
z późniejszymi zmianami),

2. Wojewoda Małopolski sprawuje nadzór nad
działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych.
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Rozdział 2
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 5. 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie
i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
§ 6. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja:
1. zadań własnych i zleconych gminie z zakresu
pomocy społecznej, polegających w szczególności na:

Poz. 5862

3) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami
Ośrodka,
4) ustalanie regulaminów dotyczące organizacji pracy
Ośrodka oraz wydawanie zarządzeń w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawne
5) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka na
zewnątrz
6) opracowywanie planów działania Ośrodka i przedkładanie
sprawozdań z ich wykonania,
7) przekazywanie Wójtowi Gminy Kamionka Wielka informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka
8) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej.
2. W stosunkach z innymi podmiotami kierownik
działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu
przez Wójta Gminy Kamionka Wielka.

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami
świadczeń,
b) pracy socjalnej,
c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury
socjalnej,
d) analizie i ocenie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
e) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
f) realizacji rządowych programów pomocy społecznej
i gminnych programów osłonowych,

3. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnień
udzielonych przez Wójta Gminy może występować
o przyznanie środków z funduszy unijnych.

2. zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada
2004 r. o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity Dz. U.
z 2006 roku Nr 139, poz. 992 ze zmianami),

2. Do pracowników Ośrodka stosuję się w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Pracy i przepisy
wykonawcze.

3. zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zmianami),
4. programów systemowych współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego ,
5. innych zadań wynikających z przepisów prawa
§ 7. 1. W wykonywaniu zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi
.działającymi w zakresie pomocy społecznej.
2. Ośrodek może zlecać innym podmiotom realizację zadań przyznając na ten cel środki finansowe,
po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert
Rozdział 3
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 8. 1. Pracą Ośrodka zarządza Kierownik, który kieruje jednoosobowo jego działalnością i odpowiada
za całokształt działalności jednostki.
2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje
i rozwiązuje Wójt Gminy Kamionka Wielka, który jest
jego zwierzchnikiem służbowym.
§ 9. 1. 1. Do zadań kierownika Ośrodka należy
w szczególności:
1) organizowanie pracy Ośrodka
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez Ośrodek

4. W przypadku dłuższej nieobecności lub
w innych szczególnych sytuacjach Kierownik wyznacza
osobę, która będzie w zastępstwie wykonywać jego
czynności.
§ 10. 1. Kierownik w imieniu Ośrodka dokonuje
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
pracowników Ośrodka.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną, podział zadań i odpowiedzialności pracowników określa regulamin
organizacyjny ustalony przez kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach
publicznych .i o rachunkowości pokrywając swe wydatki
bezpośrednio z budżetu Gminy Kamionka Wielka.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zatwierdzony przez Wójta Gminy Kamionka Wielka.
3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową
Ośrodka ponoszą kierownik Ośrodka i w zakresie
mu powierzonym – główny księgowy Ośrodka.
4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
5. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych dla jej skuteczności
konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.
6. Majątek Ośrodka stanowi mienie znajdujące się
na jego wyposażeniu.
7. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej
oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek
kieruje się zasadami rzetelności, celowości i efektywności
ich wykorzystania.
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. 1. Zmiany w statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek
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UCHWAŁA NR XLII/319/2010
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
Na podstawie art. 211, art. 212, 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), oraz
art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i 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 Gminy
w Kamionce Wielkiej uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej gminy Kamionka Wielka na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmian w dochodach w szczególności:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 160.120,00 zł
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę:
500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .
2. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących
w szczególności:
-wydatki jednostek budżetowych zwiększa się
o kwotę 10.120,00 z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań: zwiększa o kwotę: 10.120,00 zł.
3.
Wydatki
majątkowe
zwiększa
o kwotę
150.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 71.313 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę
150.000,00 i zmniejsza się o 71.313,00 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 zmniejsza się o kwotę:
71.313,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 428.687,00 który zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką w kwocie 428.687,00 –
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Uaktualniona wieloletnia prognoza finansowa na
rok 2010 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem: 27.834.018,79 z tego:

- bieżące: 26.783.202,79
- majątkowe: 1.050.816,00
- wydatki ogółem: 31.369.705,79 z tego:
Wydatki bieżące: 25.977.124,79 z tego:
-

wydatki jednostek budżetowych: 19.271.892,79
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
11.728.529,33
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
7.543.363,46
- dotacje na zadania bieżące: 1.205.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.114.269,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:
295.563,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00
- obsługa długu: 90.000,00
Wydatki majątkowe: 5.392.581,00 z tego:
-

inwestycje i zakupy inwestycyjne: 4.747.58100
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1:
pkt.2 i 3: 1.367.501,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
udziałów do spółki prawa handlowego:
645.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Kamionce Wielkiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy Kamionka
Wielka.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2010
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik - deficyt
Przychody budżetu
zaciągane kredyty bankowe
zaciągane pożyczki krajowe
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych
Nadwyżka z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
spłata zaciągniętych kredytów bankowych

5.

1 125 000,00

Kwoty po
zmianie
27 834 018,79
31 369 705,79
-3 535 687,00
3 910 687,00
2 000 000,00
428 687,00
1 125 000,00

357 000,00
375 000,00
375 000,00

357 000,00
375 000,00
375 000,00

Kwota przed
zmianą
28 173 898,79
31 280 898,79
-3 107 000,00
3 482 000,00
2 000 000,00

Zmiany
-339 880,00
88 807,00
-428 687,00
428 687,00
428 687,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek
Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/319/2010
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 9 listopada 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KAMIONKA WIELKA W LATACH 2009-2012
Lp.
I.

Wyszczególnienie

DOCHODY BUDŻETU
w tym:
1.1 Podatki i opłaty lokalne
1.2 Udziały w podatkach państwowych
1.3 Dochody z mienia
1.4 Subwencje
1.5 Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
1.6 Pozostałe dochody
II.
PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
2.1 Pożyczki krajowe
2.2 Kredyty bankowe
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4 Wolne środki
2.5 Przychody z emisji papierów wartościowych
2.6 Przychody z prywatyzacji majątku
OGÓŁEM POZYCJA I i II
III. WYDATKI BUDŻETU
3.1 Wydatki bieżące
3.2 w tym: koszty obsługi długu (odsetki)
3.3 Wydatki majątkowe
w tym: inwestycyjne
IV. ROZCHODY BUDŻETU
4.1 Spłata pożyczek
4.2 Spłata kredytów
4.3 Wykup papierów wartościowych
OGÓŁEM POZYCJA III i IV
V.
ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU
5.1 Rata pożyczki
5.2 Odsetki od pożyczki
5.3 Rata kredytu

2009
23 170 983

2010
27 834 019

2011
28 701 130

2012
29 151 068

1 337 300
3 600 000
96 374
13 220 136
3 429 241
1 487 932
480 000

1 196 550
3 400 000
568 040
14 366 728
4 228 492
4 074 209
3 910 687

1 220 481
3 468 000
573 720
14 582 229
4 313 062
4 543 638
0

1 244 891
3 537 360
579 458
14 800 962
4 399 323
4 589 074
0

0

428 687
2 000 000
357 000
1 125 000
0
0
31 744 706
31 369 706
25 977 125
90 000
5 392 581
4 747 581
375 000
0
375 000
0
31 744 706
465 000
0
5 000
375 000

0
0
0
0
0
0
28 701 130
27 326 130
25 169 098
128 000
2 157 032
1 899 032
1 375 000
0
1 375 000
0
28 701 130
1 935 687
428 687
4 000
1 375 000

0
0
0
0
0
0
29 151 068
27 776 068
25 575 895
77 800
2 200 173
1 937 013
1 375 000
0
1 375 000
0
29 151 068
1 452 800
0
0
1 375 000

480 000
0
0
0
23 650 983
23 275 983
20 230 669
90 000
3 045 314
375 000
0
375 000
0
23 650 983
465 000
0
0
375 000
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5.4 Odsetki od kredytu
5.5 Kredyt krótkoterminowy
5.6 Odsetki od kredytu krótkoterminowego
5.7 Wykup papierów wartościowych
5.8 Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych
5.9 Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia (gwarancji)
Wskaźnik procentowy załużenia z art. 169 ustawy o finansach
publicznych (poz, V x 100/poz I.)
ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO
VI. suma spłat w kolejnych latach budżetowych z pkt 6.1 – 6.4
(wartość nominalna zobowiązań)
6.1 Raty pożyczek
6.2 Raty kredytów
6.3 Wykup papierów wartościowych
6.4 Spłata z tytułu udzielonego poręczenia
Wskaźnik procentowy załużenia z art. 170 ustawy o finansach
publicznych (poz, VI x 100/poz I.)

Poz. 5863,5864
90 000
0
0
0
0
0

85 000
0
0
0
0
0

128 000
0
0
0
0
0

77 800
0
0
0
0
0

2,01%

1,67%

6,74%

4,98%

1 125 000

2 750 000

1 375 000

0

0
2 750 000
0
0

0
1 375 000
0
0

0
0
0

9,88%

4,79%

0,00%

1 125 000

4,86%
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UCHWAŁA NR XLII/321/2010
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 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.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.), Rada Gminy Kamionka Wielka
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustalić warunki i tryb postępowania w zakresie
wspierania finansowego, zwanego dalej „dotacją” klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia
i rozwoju sportu na terenie Gminy Kamionka Wielka
§ 2. Dotację celową z budżetu Gminy Kamionka
Wielka może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę na terenie Gminy Kamionka Wielka, działający na
terenie Gminy Kamionka Wielka, niedziałający w celu
osiągnięcia zysku.
§ 3. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie
sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.
§ 4. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe szkolące zawodników w grach zespołowych, biorące udział
w rozgrywkach ligowych lub innych w okresie pomiędzy
ogłaszanymi konkursami.
§ 5. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe
o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel
publiczny określono w §1 jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną
przez uprawniony do tego polski związek sportowy,

kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
§ 6. 1. Udzielenie dotacji, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Wójt Gminy Kamionka
Wielka, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno
zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie
Urzędu Gminy Kamionka Wielka oraz na stronie internetowej Gminy.
§ 7. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb
oraz możliwości finansowych budżetu Gminy Kamionka
Wielka w ciągu roku budżetowego.
§ 8. 1. Oferta klubu powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
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5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł.
2. Szczegółowy wzór oferty określi zarządzeniem
Wójt Gminy Kamionka Wielka.
§ 9. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja
Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy
Kamionka Wielka.
§ 10. 1. Przy rozpatrywaniu ofert, dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez kluby;
2) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym
przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej;
3) kalkulację finansową;
4) wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonych
referencji i zaświadczeń;
5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Kamionka Wielka;
6) promocję Gminy Kamionka Wielka poprzez sport.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy
w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została
zgłoszona jedna oferta.
§ 11. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny
wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
dotacji, którą następnie przekazuje Wójtowi Gminy Kamionka Wielka wraz z protokołami posiedzeń.

Poz. 5864,5865

§ 13. 1. Z klubem, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę w formie
pisemnej.
2. Wzór umowy określi zarządzeniem Wójt Gminy
Kamionka Wielka.
§ 14. Określa się następujący sposób kontroli
i oceny realizacji zadania przez kluby:
1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej
z budżetu Gminy;
2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji
zadania, a w szczególności:
a) stanu realizacji zadania;
b) efektywności i rzetelności wykonania zadania;
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych
otrzymanych na realizację zadania;
d) prowadzenia
dokumentacji
finansowo-księgowej,
określonej w przepisach prawa i postanowieniach
umowy.
§ 15. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie, kluby sporządzają w terminie 30 dni
po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
2. Wzór sprawozdania określi zarządzeniem Wójta
Gminy Kamionka Wielka.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamionka Wielka.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
dokonuje zarządzeniem Wójt Gminy Kamionka Wielka

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek

§ 12. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej i wywieszane w Urzędzie Gminy
Kamionka Wielka
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UCHWAŁA NR XLII/322/2010
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji
dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 –
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(DZ. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 80 ust.4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 13
pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – Rada
Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIV/92/2007 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek
dotacji
dla
przedszkoli
i szkół
zakładanych

i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka
przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 1 w ust. 1 w literze c po wyrazach „niepublicznych
przedszkoli”,
dodaje
się
wyrazy
„i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego”.
2) w rozdziale 2 w ust. 1 dodaje się pkt. 6 następującej
treści:
„Ustala się dotację dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez najbliższą gminę.
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Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje
w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Kamionka Wielka”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kamionka Wielka.

Poz. 5865,5866

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek
5865

Załącznik
do Uchwały Nr CV/1428/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.
5866
5866

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 17 , poz. 95), ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia tekst jednolity Statutu Grodzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie ustanowionego uchwałą CXIII/1129/06
Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. ( Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca
2006 r. Nr 382, poz. 2431) z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą Nr XXXVI/468/08 Rady Miasta
Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. ( Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.
Nr 243, poz. 1543).
Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Krakowa z dnia
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Statut Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
§ 1. Grodzki Urząd Pracy Krakowie zwany dalej
GUP w Krakowie działa na podstawie Decyzji Wojewody
Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie
podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie na
dwie jednostki organizacyjne; Grodzki Urząd Pracy
w Krakowie i Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 2. 1. GUP w Krakowie jest miejską jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych.
2. Siedzibą i obszarem działania GUP w Krakowie
jest Miasto Kraków .
3. Nadzór nad działalnością GUP w Krakowie
sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.
4. Prezydent Miasta Krakowa może powierzyć wykonywanie niektórych czynności z zakresu nadzoru nad
działalnością GUP w Krakowie właściwemu Zastępcy
Prezydenta Miasta.
§ 3. 1. Przedmiotem podstawowej działalności GUP
w Krakowie jest:

- opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi
na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego
rynku pracy,
- udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym
pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom
w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo
pracy i poradnictwo zawodowe,
- rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
- inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy,
- inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług
i instrumentów rynku pracy,
- inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
- inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów
lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji
bezrobotnych,
- opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie
monitoringu
zawodów
deficytowych
i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
- inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających
na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów
związanych z planowanymi zwolnieniami grup
pracowników z przyczyn dotyczących zakładu
pracy,
- współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie
promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków
Funduszu Pracy,
- współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego
i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz
zatrudnienia socjalnego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych
świadczeń z tytułu bezrobocia,
- realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego
przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami z którymi
Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie
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przepływu osób a w szczególności realizowanie
zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
- organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników
GUP w Krakowie.
2. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
§ 4. 1. Na czele GUP w Krakowie stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę
jednostkę wyniki.
2. Dyrektora GUP w Krakowie zatrudnia i zwalnia
Prezydent Miasta Krakowa. Dyrektor GUP w Krakowie
winien posiadać wykształcenie wyższe odpowiedniej
specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym
stanowisku.
3. Dyrektor zarządza GUP w Krakowie i reprezentuje
GUP w Krakowie na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.
4. Dyrektor GUP w Krakowie jest upoważniony do
reprezentowania GUP w Krakowie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi
organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem
działania GUP w Krakowie oraz udzielania dalszych
pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 5. Szczegółowy zakres działania GUP w Krakowie,
w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny wprowadzany przez Dyrektora GUP w Krakowie, przyjęty przez Prezydenta Miasta Krakowa w drodze
zarządzenia.
§ 6. 1. GUP w Krakowie jest jednostką budżetową
i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach

Poz. 5866

publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie tej ustawy.
2. Podstawą działania GUP w Krakowie jest roczny
plan finansowy GUP w Krakowie.
3. GUP w Krakowie realizuje zadania ze środków:
- finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową
i przekazywanych z budżetu gminy,
- krajowych funduszy celowych, tj. Funduszu Pracy
i PFRON finansowanych w ramach rocznych
planów finansowych,
- funduszy zagranicznych przedakcesyjnych, strukturralnych, Funduszu Spójności finansowanych
w ramach projektów.
4. Środki na działalność prowadzoną przez GUP
w Krakowie, określone w ust. 3, przekazywane są na
rachunek GUP w Krakowie prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków
i mogą być wykorzystane przez GUP w Krakowie do
wysokości planu finansowego.
§ 7. 1. GUP w Krakowie jest pracodawcą
w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu GUP
w Krakowie wszelkie czynności z zakresu prawa pracy
wykonuje Dyrektor GUP w Krakowie.
2. Zastępców Dyrektora GUP w Krakowie zatrudnia Dyrektor GUP w Krakowie.
3. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników
GUP w Krakowie wprowadza Dyrektor GUP w Krakowie.
§ 8. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miasta
Krakowa.
Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Józef Pilch

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 686

– 46314 –

Poz.

5866

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
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 Urzędowego 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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