DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 70

Kraków, dnia 10 marca 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA:
450

451

–

–

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala
Kolejowego w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku, Uchwałą
Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia
2007 roku, Uchwałą Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXVIII/598/09
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku
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Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
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Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatki
od nieruchomości na 2010 rok
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Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bochni
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu
sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Brzesko.
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania imienia
Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach.
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania imienia
nowo budowanemu Regionalnemu Centrum Kulturalno- Bibliotecznemu
w Brzesku.

3371

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
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Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia
herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Radłów.
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Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Radłowie

3380

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/40/07 RG Radłów z dnia 27.04.2007r. dot. ustalenia inkasentów
podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
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Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tarnowa
lub jej jednostkom podległym
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Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu
rozliczania dotacji
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Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie Statutu Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich i upoważnienia Dyrektora Tarnowskiego Zarządu
Dróg Miejskich do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
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UCHWAŁA NR XLI/668/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego
2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXVIII/598/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), art. 36
art. 43, art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 4b ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t. j.
Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku,
Uchwałą Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku, Uchwałą
Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego
2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXVIII/598/09 Sejmiku

Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada
2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 termin 31 marca 2010 roku zastępuje się terminem 30 czerwca 2010 roku,
2) w § 5 ust. 1 pkt b termin 31 marca 2010 roku zastępuje się terminem 30 czerwca 2010 roku,
3) w § 5 ust. 1 pkt c termin 31 marca 2010 roku zastępuje się terminem 30 czerwca 2010 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Andrzej Sztorc
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UCHWAŁA NR XLI/669/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz.220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558,
Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162
poz.1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U.
z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116
poz.1206, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U.
z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2006 r. Nr 227
poz.1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218, Dz. U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 216
poz.1370, Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458), w związku

z art. 36, art. 43, art. 53 a ust. 2 oraz art. 60 ust. 4 b
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89
Dz. U. z 2007 r. Nr 166 poz. 1172, Dz. U. z 2007 r. Nr 181
poz. 290, Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Dz. U.
z 2007 r. Nr 176 poz. 1240, Dz. U. z 2006 r. Nr 191
poz. 1410, Dz. U. z 2007 r. Nr 123 poz. 849, Dz. U.
z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Dz. U. z 2008 r. Nr 234
poz. 1570, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Dz. U. z 2009 r.
Nr 76 poz. 641, Dz. U. z 2009 r. Nr 98 poz. 817), w związku z Uchwałą Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia
27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu
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wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wszczyna się z dniem 1 kwietnia 2010 roku likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, zwanego dalej Zakładem.
§ 2. 1. Zakończenie działalności medycznej Zakładu
nastąpi z dniem 30 czerwca 2010 roku.
2. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi
nie później niż do dnia 31 stycznia 2011 roku.
§ 3. 1. Po zakończeniu procesu, o którym mowa
w § 2 ust. 1 realizację zadań objętych zakresem działania
likwidowanego Zakładu zapewni Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej utworzony przez jednoosobową
spółkę Województwa Małopolskiego działającą pod
firmą „Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. W okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały
do dnia zakończenia działalności medycznej Zakładu
zadania objęte zakresem działania likwidowanego Zakładu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 zapewni
nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych dotychczas przez likwidowany Zakład bez
istotnego ograniczania ich dostępności, warunków
udzielania i jakości.
4. Jeżeli do dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie
nastąpi rejestracja niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 w rejestrze zakładów
opieki zdrowotnej świadczenia udzielane będą przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Ludwika Rydygiera w Krakowie na dotychczasowych
zasadach.
§ 4. 1. W okresie likwidacji Zakładem zarządza Likwidator powołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
2.
Szczegółowy zakres czynności Likwidatora
określony zostanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego w odrębnej uchwale.
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udostępnione nowoutworzonemu podmiotowi, o którym mowa w § 3 ust. 1 zgodnie z zasadami określonymi
w Uchwale Nr XXXIV/510/09 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego oraz Uchwale
Nr X/117/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałą
Nr XXII/332/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. i Uchwałą
Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r.
2. Po zakończeniu likwidacji, mienie będące własnością Zakładu stanie się własnością Województwa
Małopolskiego i zostanie udostępnione nowoutworzonemu podmiotowi, o którym mowa w § 3 ust. 1 zgodnie
z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXIV/510/09
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca
2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego oraz Uchwale Nr X/116/07 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie
przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami.
§ 6. Województwo Małopolskie przejmie po zakończeniu likwidacji wszelkie zobowiązania i należności
zlikwidowanego Zakładu.
§ 7. Po zakończeniu działalności medycznej w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pracownicy zatrudnieni w likwidowanym Zakładzie staną się zgodnie
z art. 231 Kodeksu pracy pracownikami podmiotu,
wskazanego w § 3 ust. 1.
§ 8. 1. Uchwała niniejsza stanowi podstawę do wykreślenia Zakładu z właściwych rejestrów.
2. Po zakończeniu likwidacji Zakładu Sejmik Województwa Małopolskiego odwoła Radę Społeczną Zakładu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Andrzej Sztorc

§ 5. 1. Po zakończeniu działalności medycznej,
o której mowa w § 2 ust. 1 mienie (składniki materialne
i niematerialne) będące własnością Zakładu zostanie
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UCHWAŁA NR XL/374/09
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zwolnień od podatki od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
przez placówki kultury, kultury fizycznej i sportu,
2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
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placówek oswiatowych - w zakresie przedmiotów
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
w zakresie obrony przeciwpożarowej,
4) budynki w których wykonano remont elewacji zewnętrznej ściany frontowej w uzgodnieniu z Architektem Miasta ustuowane w centruch miasta Bochnia,
uwidocznione w ewidencji gruntóww obrębie Nr 6.
Granice obszaru objętego zwolnieniem zamykają się
wzdłuż ul. Orackiej, ul. Świetokrzyskiej, ul. Matejki,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kosciuszki, ul. Kraszewskiego, ul. Kowalskiej, ul. Niecałej do ul. Orackiej,
oznaczonego w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały - kolorem czarnym.

Poz. 452

§ 2. Wykonanie uchwały powirza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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Poz. 452
Załącznik
do Uchwały nr XL/374/09
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2009 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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UCHWAŁA NR XL/379/09
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bochni
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. 8 ust. 1
pkt 3, art. 11 ust. 3 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj.
Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się uchwalone przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni następujące zmiany
w Statucie tego Zakładu, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr VII/68/99 Rady Miejskiej w Bochni z dnia
25 marca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bochni, zmienionym uchwałami
Nr IX/95/99 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 27 maja
1999 r., Nr XXII/228/2000 Rady Miejskiej w Bochni z dnia
29 czerwca 2000 r., Nr XLII/409/02 Rady Miejskiej
w Bochni z dnia 25 kwietnia 2002 r., Nr XII/120/03 Rady
Miejskiej w Bochni z dnia 27 sierpnia 2003 r., Nr IV/42/07
Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 stycznia 2007 r.,
Nr XV/158/07 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 grudnia
2007 r. oraz Nr XXX/298/09 Rady Miejskiej w Bochni
z dnia 29 stycznia 2009 r.: 1. §1 otrzymuje brzmienie:
"§1.1.Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bochni zwany dalej ,,Zakładem”, jest
samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej. Zakład może używać skróconej nazwy SPMZOZ w Bochni.
2.SPMZOZ działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
z późn.zm.
2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn.zm.)
3) uchwały Rady Miejskiej w Bochni Nr VII/66/99 z dnia
25 marca 1999 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu służby zdrowia i utworzenia Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bochni.
4) Statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Bochni
uchwałą Nr VII/68/99 z dnia 25 marca 1999 r.
5) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. "
2. W Dziale III zatytułowanym „ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU” ust. 1 otrzymuje
brzmienie: "1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
-- Poradnia lekarza podstawowej opieki - Bochnia
ul.Floris 22,
-- Poradnia dziecięca Nr 1 - Bochnia ul. Floris 22,
-- Poradnia dziecięca Nr 2 - Bochnia ul. Jakubowskiego 6,
-Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Bochnia ul.Floris 22,
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-- Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia dermatologiczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia reumatologiczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia rehabilitacyjna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia urologiczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia stomatologiczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia logopedyczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia medycyny pracy - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia diabetologiczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia neonatologiczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia neurologiczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Gabinet zabiegowy - Bochnia ul.Floris 22,
-- Laboratorium analityczne - Bochnia ul.Floris 22,
-- Pracownia protetyki stomatologicznej - Bochnia
ul.Floris 22,
-- Poradnia pulmonologiczna - Bochnia ul.Floris 22,
-- Poradnia endykronologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Jakubowskiego 6,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Biała 2,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Oracka 6,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Konfederatów Barskich 27,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul.Kazimierza
Wielkiego 71,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul.Windakiewicza 23,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul.Stasiaka 4,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul.Stasiaka 1,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul.ks.A.Czaplińskiego 1,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul.Krakowska 20,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul.Bernardyńska 1,
-- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul.Brzeźnicka 180,
-- Komórka d/s finansowo - księgowych,
-- Komórka d/s administracyjno - organizacyjnych,
-- Dział (Pracownia Fizjoterapii),
-- Dział (Pracownia Masażu). "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochni.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
2. Uchwała podlega nadto ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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UCHWAŁA NR LI/365/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Brzesko.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art.17 ust.4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.
Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) Rada Miejska w Brzesku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Brzesko: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 18,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Brzesku, ul. Legionów Piłsudskiego 23,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach, ul. Św. Prokopa 4,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadownikach, ul. Szkolna 5,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu,
ul. Zielna 1,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza
Okocimskiego w Okocimiu, ul. Goetzów Okocimskich 102,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, ul. Kasztelana Spytka 98,
8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Morzyskach, ul. Wiślana 47,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu,
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu,
ul. Sosnowa 20, ze Szkołą Filialną w Wokowicach,
11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Westerplatte w Szczepanowie, ul. Św. Stanisława 5,
12. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku, ul. Głowackiego 57,
13. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku, ul. Czarnowiejska 44,
14. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach, ul. Szkolna 7.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów wymienionych w § 1: 1. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku obejmuje
ulice:
Artura Grottgera, Barokowa, Boczna, Chmielna, Czarnowiejska, Elektryczna, Gajowa, Generała Leopolda
Okulickiego, Generała Władysława Sikorskiego, Hugona
Kołłątaja, Jacka Malczewskiego, Jana Kochanowskiego,
Jana Pawła II, Jasna, Jodłowska, Konstytucji 3 Maja,
Kopaliny, Kosynierów, Królowej Jadwigi, Leśna, Letnia,
Łąkowa, Mikołaja Reja, Odrodzenia, Ogrodowa , Osiedle
Władysława Jagiełły, Oświecenia, Piaskowa, Piwna,
Polna, Poprzeczna, Spacerowa, Stanisława Wyspiań-

skiego, Świętego Brata Alberta, Tadeusza Kościuszki,
Topolowa, Wiejska, Wiosenna, Wojciecha Kossaka, Za
Lasem, Zacisze, Zagłoby.
2. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku obejmuje ulice:
11 Listopada, 19 Stycznia, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Aleksandra Puszkina, Armii Ludowej, Bagienna, Barona Jana Goetza, Bartosza Głowackiego, Berka
Joselewicza, Biznesowa, Błękitna, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Bronisława Czecha, Browarna, Brzegowa, Brzezowiecka,
Cegielniana, Cicha, Długa, Dworcowa, Franciszka Bujaka, Fryderyka Chopina, Garbarska, Głucha, Granitowa,
Grunwaldzka, Heleny Marusarzówny, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Mościckiego,
Janusza Kusocińskiego, Jana Matejki, Jana Sobieskiego, Jaśminowa, Jesienna, Juliusza Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kręta, Krótka, Księdza
Jerzego Popiełuszki, Księdza Stanisława Pękały, Kwiatowa, Legionów Piłsudskiego, Ludwika Solskiego, Łączyska, Makowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka I, Mikołaja Kopernika, Miła, Młyńska, Mokra, Na Górkach, Nowa, Okocimska, Osiedlowa, Parcelowa, Partyzantów, Piastowska, Plac Kazimierza Wielkiego, Plac
Kupiecki, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa, Plac Żwirki
i Wigury, Pod Sadem, Pomianowska, Powstańców Warszawy, Przemysłowa, Przy Rondzie, Robotnicza, Różana,
Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicza,Skwer Księdza Kazimierza Kopacza, Słoneczna, Słotwińska, Spokojna, Spółdzielcza, Starowiejska, Stawowa, Szarych Szeregów,
Szczepanowska, Świerkowa, Targowa, Towarowa,
Uczestników Ruchu Oporu, Wakacyjna, Wąska, Wenecja, Wesoła, Widok, Wincentego Zydronia, Władysława
Jagiełły, Władysława Łokietka, Wodna, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wyspowa, Wyzwolenia, Zakątek, Zamknięta, Zielona.
3. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisława Staszica w Jadownikach obejmuje:
wszystkie ulice położone w Jadownikach od strony
południowej drogi krajowej nr 4 oraz ulice: Krakowska,
Zachodnia, Środkowa od nr 1-52, Wschodnia od nr 1-16.
4. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Jadownikach obejmuje:
wszystkie ulice położone w Jadownikach od strony
północnej drogi krajowej nr 4, bez ulic: Krakowska, Zachodnia, Środkowa od nr 1-52, Wschodnia od nr 1-16.
5. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu obejmuje miejscowość Jasień.
6. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Goetza Okocimskiego w Okocimiu obejmuje miejscowość
Okocim
7. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej obejmuje miejscowość Poręba
Spytkowska.
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8. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach obejmuje miejscowość
Mokrzyska
9. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu obejmuje miejscowość Bucze.
10. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu ze Szkołą Filialną w Wokowicach obejmuje miejscowości Sterkowiec i Wokowice.
11. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie obejmuje miejscowość Szczepanów
12. Obwód Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku obejmuje ulice w Brzesku:
11 Listopada, 19 Stycznia, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Aleksandra Puszkina, Armii Ludowej, Bagienna, Barona Jana Goetza Bartosza Głowackiego, Berka
Joselewicza, Biznesowa, Błękitna, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Bronisława Czecha, Browarna, Brzegowa, Brzezowiecka,
Cegielniana, Cicha, Długa, Dworcowa, Franciszka Bujaka, Fryderyka Chopina, Garbarska, Głucha, Granitowa,
Grunwaldzka, Heleny Marusarzówny, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Mościckiego,
Janusza Kusocińskiego, Jana Matejki, Jana Sobieskiego, Jaśminowa, Jesienna, Juliusza Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kręta, Krótka, Księdza
Jerzego Popiełuszki, Księdza Stanisława Pękały, Kwiatowa, Legionów Piłsudskiego, Ludwika Solskiego, Łączyska, Makowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka I, Mikołaja Kopernika, Miła, Młyńska, Mokra, Na Górkach, Nowa, Okocimska, Osiedlowa, Parcelowa, Partyzantów, Piastowska, Plac Kazimierza Wielkiego, Plac
Kupiecki, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa, Plac Żwirki
i Wigury, Pod Sadem, Pomianowska, Powstańców Warszawy, Przemysłowa, Przy Rondzie, Robotnicza, Różana,
Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Skwer Księdza Kazimierza Kopacza, Słoneczna, Słotwińska, Spokojna,
Spółdzielcza, Starowiejska, Stawowa, Szarych Szeregów, Szczepanowska, Świerkowa, Targowa, Towarowa,
Uczestników Ruchu Oporu, Wakacyjna, Wąska, Wenecja, Wesoła, Widok, Wincentego Zydronia, Władysława
Jagiełły, Władysława Łokietka, Wodna, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wyspowa, Wyzwolenia, Zakątek, Zamknięta, Zielona, oraz miejscowości: Okocim, Mokrzyska.
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13. Obwód Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku obejmuje ulice w Brzesku:
Artura Grottgera, Barokowa, Boczna, Chmielna, Czarnowiejska, Elektryczna, Gajowa, Generała Leopolda
Okulickiego, Generała Władysława Sikorskiego, Hugona
Kołłątaja, Jacka Malczewskiego, Jana Kochanowskiego,
Jana Pawła II, Jasna, Jodłowska, Konstytucji 3 Maja,
Kopaliny, Kosynierów, Królowej Jadwigi, Leśna, Letnia,
Łąkowa, Mikołaja Reja, Odrodzenia, Ogrodowa , Osiedle
Władysława Jagiełły, Oświecenia, Piaskowa, Piwna,
Polna, Poprzeczna, Spacerowa, Stanisława Wyspiańskiego, Świętego Brata Alberta, Tadeusza Kościuszki,
Topolowa, Wiejska, Wiosenna, Wojciecha Kossaka, Za
Lasem, Zacisze, Zagłoby, oraz miejscowości: Jasień,
Bucze, Poręba Spytkowska.
14. Obwód Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Jadownikach obejmuje miejscowości: Jadowniki, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/66/99 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 4 marca 1999r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych
i gimnazjów w Gminie Brzesko oraz uchwały Rady Miejskiej w Brzesku:
-- Nr XV/182/2000 z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie
zmiany sieci publicznych sześcioletnich szkół
podstawowych i gimnazjów w Gminie Brzesko,
-- Nr XXV/284/2001 z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie zmiany sieci publicznych sześcioletnich szkół
podstawowych i gimnazjów w Gminie Brzesko,
-- Nr XXIV/143/2004 z dnia 8 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/99 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 4 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Brzesko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku:
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR LI/368/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania imienia Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach.
Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Brzesku
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach imię Stanisława Migdała, zasłużonego dla rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie
Gminy Brzesko.
455

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku:
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR LI/370/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania imienia nowo budowanemu Regionalnemu Centrum Kulturalno- Bibliotecznemu w Brzesku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się nowo budowanemu Regionalnemu
Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu w Brzesku imię
„JANA PAWŁA II”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku:
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR XXXIII/217/10
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art. 40 ust. 2 pkt. 2
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 110 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.)
w związku z art. 238 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radłowie w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/113/04 Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radłowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 303
z późn. zm.)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/217/10
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radłowie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radłowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z poźn. zm.).
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t. j. z 2009r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 ze zm.).
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn.
zm.).

4) Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.
Dz. U z 2007r. Nr 70 poz. 473).
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1241).
7) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.).
8) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (t.j Dz. U. z 2009r. Nr 1
poz. 7).
9) Niniejszego statutu.
10) Innych przepisów regulujących pomoc społeczną.
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§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy
Radłów działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej
zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.
3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Burmistrza Radłowa.
4. Ośrodek może realizować także zadania spoza
zakresu pomocy społecznej powierzone przez Burmistrza Radłowa.
§ 3. 1.
Siedzibą Ośrodka jest miasto Radłów
ul. Brzeska 9.
2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren
miasta Radłowa i następujące sołectwa: Wola Radłowska, Przybysławice, Niwka, Zabawa, Glów, Łęka Siedlecka, Wał Ruda, Marcinkowice, Zdrochec, Siedlec, Sanoka,
Biskupice Radłowskie, Brzeźnica.
§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Radłowa.
3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej
w Radłowie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
4. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia
Burmistrza Radłowa wydaje decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.
§ 5. Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością
Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy
sprawuje Burmistrz Radłowa.
§ 6. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka
sprawuje Wojewoda Małopolski za pośrednictwem
Wydziału Urzędu Wojewódzkiego.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania Ośrodka
§ 7. 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone
Gminie z zakresu pomocy społecznej.
2. Do zadań własnych Gminy z zakresu pomocy
społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych
przez Ośrodek należą:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
3) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze,
5) zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
6) podejmowanie innych zadań w zakresie pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
7) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie
upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wol-

Poz. 457

nych miejscach pracy, upowszechniania informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
8) sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
9) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka,
10) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
11) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
12) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego,
14) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,
15) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
kredytowego,
16) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
17) praca socjalna,
18) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
z włączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
19) zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
20) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną,
21) dożywianie dzieci,
22) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
23) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym
domu,
24) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu województwie, również
w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu
informatycznego,
25) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
26) utworzenie i utrzymanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
3. Do zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych prze ośrodek należą:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
lub ekologiczną,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
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poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także
udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a Ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także
udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
cudzoziemcom , którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
4.

Ośrodek realizuje zdania określone w Usta-

wach:
1) z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w zakresie ustalania uprawnień i wypłacania świadczeń rodzinnych,
2) z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 19 października
2007r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm. t. j. Dz. U
z 7 stycznia 2009r. Nr 1 poz. 7) w zakresie ustalania
uprawnień i wypłacania świadczeń osobom uprawnionym do alimentów,
3) inne zadania powierzone przez Burmistrza Radłowa.
5. Ponadto Ośrodek jest uprawniony także do:
1) wytaczania na rzecz obywateli powództw o roszczenia
alimentacyjne,
2) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do
pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
3) wykonywania innych zadań, z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy,
4) dokonywania analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 3
Organizacja Ośrodka
§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który
reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za jego działalność odpowiedzialny.
2. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Ośrodka,
2) podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie
zadań z pomocy społecznej zleconych Gminie oraz zadań własnych Gminy na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Burmistrza Radłowa,
3) przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania,
oceny potrzeb pomocy społecznej,
4) planowanie środków finansowych na świadczenia
środowiskowej pomocy społecznej,
5) ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązań,
6) analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb
oraz skuteczność pomocy społecznej,
7) przedstawienie Burmistrzowi Radłowa informacji
i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na
terenie Gminy potrzeb pomocy społecznej oraz
świadczonej pomocy.
§ 9. W Ośrodku tworzy się stanowiska pracy. Wykaz
stanowisk pracy oraz zakres kompetencji określa Regu-
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lamin Organizacyjny nadawany zarządzeniem Kierownika Ośrodka.
Rozdział 4
Zasady działania Ośrodka
§ 10. 1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności
z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.
2. Kierownik Ośrodka wydaje:
1) Regulamin ośrodka w drodze zarządzenia, w którym
określa:
a) wykaz stanowisk,
b) organizację pracy Ośrodka,
2) Regulamin pracy, w którym ustala organizację i porządek w procesie pracy zgodnie z kodeksem pracy,
3) regulamin wynagradzania pracownika, w którym
ustala stawki wynagradzania i zasadę ich stosowania.
3. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez Kierownika Ośrodka.
Rozdział 5
Porządek wewnętrzny – prawa i obowiązki
pracowników
§ 11. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka
określa Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458), a w sprawach nieuregulowanych – Kodeks
Pracy oraz przepisy wykonawcze.
§ 12. Do podstawowych obowiązków pracowników
Ośrodka należy:
a) przestrzeganie prawa,
b) wykonywanie zadań Ośrodka sumiennie, sprawnie
i bezstronnie,
c) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej
w zakresie przez prawo przewidzianym,
d) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach
ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
e) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza
nim.
§ 13. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych
kwalifikacji oraz wykonywanej pracy.
§ 14. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez Kierownika Ośrodka.
§ 15. Pracownicy Ośrodka podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków oraz ustalonego porządku i dyscypliny pracy
na podstawie przepisów Kodeku Pracy.
Rozdział 6
Działalność finansowa
§ 16. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka reguluje:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1241).
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2) Porozumienia zawarte pomiędzy Burmistrzem Radłowa a Wojewodą Małopolskim w sprawach finansowania zadań zleconych Gminie z zakresu pomocy
społecznej.
§ 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka
jest plan dochodów i wydatków.
2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na
rachunek tego budżetu.
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pracowników zobowiązanych do jej
w zakresie powierzonych obowiązków.

wykonywania

2. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za zorganizowanie kontroli wewnętrznej a także należyte wykorzystanie wyników kontroli.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe

3.
Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka
z budżetu Gminy sprawuje Burmistrz Radłowa.

§ 19. 1. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem,
zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

2. Zmiana postanowień statutu następuje w trybie określonym w ust. 1.

Rozdział 7
System kontroli wewnętrznej
§ 18. 1. Kontrola wewnętrzna Ośrodka sprawowana jest z urzędu przez Kierownika, jak również innych

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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UCHWAŁA NR XXXIII/221/10
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Radłów.
Na podstawie ar. 18 ust 2, pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001r.
Nr 142 poz..1591z późn. zm./ w związku z art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r, o odznakach i mundurach/Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm. / po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Rada Miejska – uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się dla Gminy Radłów:
1) Herb według opisu zawartego w §2 i wzoru stanowiącego załącznik Nr1.
2) Flagę zgodnie z opisem w §3 i wzorem określonym
w załączniku Nr2.
3) Baner zgodnie z opisem §4 i wzorem określonym
w załączniku Nr3.
4) Pieczęć herbową opisaną w §5 i wzorem stanowiącym załącznik Nr4.
§ 2. Herbem Gminy Radłów jest motyw lwa kroczącego /passant/, który został zapożyczony z fryzu znajdującego się na budynku kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie z 1337 r.. Fryz ten stanowi odnośnik do
wczesnego średniowiecza. Zachowana została postać
kroczącego lwa /passant/ i charakterystyczny ogon z lirą,
jako walor lokalnej tradycji. Cała postać lwa ma charakter stateczny, spokojny i łagodny. Wizerunek lwa
w kolorze czarnym symbolizującym metal /żelazo/ tzn.
siłę, wytrwałość, stałość czyli wszystko co sprzyja budowaniu wspólnoty, został umieszczony na czerwonym
tle aby nawiązać do związków miejscowości z biskupami
krakowskimi. Symbol lwa jest bardzo mocno związany
z kulturą chrześcijańską.

§ 3. Flagą Gminy jest prostokątny płat barwy czerwonej w proporcjach 8:5, z motywem lwa kroczącego
i ogonem w kształcie liry, w/g opisu jak w §2.
§ 4. Baner gminy Radłów to płat prostokątny, barwy czerwonej w proporcjach 1:4, z motywem lwa kroczącego i ogonem w kształcie liry, w/g opisu jak w §2.
§ 5. Pieczęcią Gminy Radłów jest koło o średnicy
35 mm. W otoku napis GMINA RADŁÓW. W środku herb
Gminy – kroczący lew z ogonem w kształcie liry.
§ 6. 1. Herb, flaga, baner i pieczęć Gminy określone
w § 2 , 3 , 4 i 5 niniejszej uchwały są znakami prawnie
chronionymi.
2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji
naukowych, popularnonaukowych i służących celom
promocji Gminy oraz używanie herbu, flagi i pieczęci
Gminy wymaga zgody Burmistrza Radłowa.
3. Zasady i okoliczności używania herbu, flagi,
baneru i pieczęci Gminy Radłów określa załącznik Nr5
do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/221/10
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.

Herb Gminy Radłów

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/221/10
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.

Flaga Gminy Radłów

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/221/10
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.

Baner Gminy Radłów

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/221/10
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.

Pieczęć Gminy Radłów

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/221/10
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.

ZASADY I OKOLICZNOŚCI UŻYWANIA HERBU, FLAGI, BANERU I PIECZĘCI GMINY RADŁÓW
§ 1. Herb jest głównym elementem pieczęci oraz
pozostałych symboli samorządowych: flagi, baneru,
proporca i łańcucha Burmistrza i Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
§ 2. 1. Herbu Gminy używają:
1) Rada Miejska
2) Burmistrz Radłowa
3) Urząd Miejski
4) Jednostki organizacyjne Gminy, Ochotnicze Straże
Pożarne, do celów związanych z realizacją zadań
ustawowych.
2. Tablice z wizerunkiem herbu umieszcza się na
budynkach administracyjnych będących siedzibą władz
Gminy.
3. Na budynkach będących siedzibami jednostek,
o których mowa w ust. 1. pkt 4 wizerunek herbu gminy
może być umieszczony na tablicach informacyjnych
z nazwą jednostki.

4. Można umieszczać tablice informacyjne z wizerunkiem herbu w pasach drogowych dróg dojazdowych
na terenie Gminy.
§ 3. W czasie świąt narodowych flagę gminną podnosi się obok flagi państwowej, wojewódzkiej, powiatowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach. Dotyczy to budynków będących siedzibą
władz gminnych, jednostek organizacyjnych i jednostek
OSP w Gminie.
§ 4. Flaga może być używana podczas uroczystości
gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
§ 5. Wizerunek herbu gminy, flagi oraz baneru mogą być używane przez inne podmioty do celów niekomercyjnych i komercyjnych pod warunkiem uzyskania
zgody Burmistrza Radłowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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UCHWAŁA NR XXXIII/216/10
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Radłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt. 2 i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 2104), Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie chwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut

§ 1. Przyjmuje się Statut Urzędu Miejskiego w Radłowie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/216/10
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Statut Urzędu Miejskiego w Radłowie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawę prawną działania Urzędu Miejskiego
w Radłowie stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. nr 223, poz.1458),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240).

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza
Radłowa;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Radłowie;
3) Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Radłowa;
4) Skarbniku - należy przez to rozumieć skarbnika gminy
- głównego księgowego budżetu;
5) Sekretarzu - należy przez to rozumieć sekretarza gminy;
6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Radłów;
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7) Urzędzie Miejskim - należy przez to rozumieć Urząd
Miejski w Radłowie;
§ 3. 1. Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,
która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze
sprawowania przez Burmistrza funkcji - organu wykonawczego gminy.
2. Siedzibą Urzędu Miejskiego jest miasto Radłów.
3. Urząd Miejski używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.
Rozdział 2
Zakres działania
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9) wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie jednostką
§ 6. 1. Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Burmistrz.
2. Burmistrz kieruje Urzędem Miejskim na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki
sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

§ 4. Do zakresu działania Urzędu Miejskiego należy
zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:

§ 7. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

1) zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych
ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
2) zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;
3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych
z organami administracji rządowej lub samorządowej;
4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze
porozumienia międzygminnego;
5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym/miejskim jednostkom organizacyjnym, związkom
komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 8. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz
odwołuje swoich Zastępców.

§ 5. Do zadań Urzędu Miejskiego należy kompleksowa
obsługa organów Gminy umożliwiająca im wykonywanie
zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień
i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz
podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań
z jego wykonania,
3) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień
- czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy,
4) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady Miejskiej , posiedzeń
jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie
korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum;

§ 9. Burmistrz kieruje do Rady wniosek o powołanie
lub odwołanie Skarbnika Gminy.
§ 10. Organizację i szczegółowy zakres działania
Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny,
nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
§ 11. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu Miejskiego określa regulamin pracy nadany przez Burmistrza
w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 12. 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi
gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych.
2. Podstawą działalności Urzędu Miejskiego jest
roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym
budżetu gminy.
3. Urząd Miejski prowadzi rachunkowość oraz
sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego
określają odrębne przepisy.
§ 13. Nadzór nad działalnością finansową Urzędu
sprawuje Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu.
§ 14. Urząd Miejski posiada odrębny rachunek bankowy.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 15. Traci moc uchwała Nr ZLI/262//06 Rady Gminy
Radłów z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie nadania Statutu Urzędu Gminy Radłów, opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego w 2006 r.
Nr 320 , poz. 2256/.
§ 16. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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UCHWAŁA NR XXXIII/223/10
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 RG Radłów z dnia 27.04.2007r. dot. ustalenia inkasentów podatku rolnego,
podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /Dz.U.z 2006 r. Nr 136 ,
poz. 969 z p.zm./ art. 19, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z p.zm. / art. 6, pkt 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200,
poz. 1682 z p. zm. / Rada Miejska w Radłowie uchwala,
co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr VI/40/07 Rady Gminy Radłów
z dnia 27.04.2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów
podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku
leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze
inkasa / Dz.Urz. Województwa Małopolsk. z 2003 r.
Nr 295, poz.3470 z późn. zm. / w tabeli w poz. Lp. 1 -

Biskupice Radłowskie - w miejsce „Kazimierz Sarnecki”
wpisuje się inkasenta Barbara Sarnecka oraz w poz.
Lp. 14 - Zdrochec - w miejsce inkasenta „Dariusz Dybisz” wpisuje się inkasenta Aneta Dybisz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Kogut
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UCHWAŁA NR XLIII/593/2009
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tarnowa lub jej jednostkom podległym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1- 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Tarnowa, zwanej dalej „Gminą” lub
jej jednostkom podległym, obejmujących ich umarzanie,
odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładania na raty,
a także wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.
2. Uchwała nie ma zastosowania do udzielania
ulg w spłacie należności cywilnoprawnych pobieranych
przez Gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. 1. Przez wartość należności, o której mowa
w uchwale, należy rozumieć kwotę należności głównej.
2. Udzielenie ulgi może dotyczyć całej należności
lub jej części, a także odsetek i pozostałych należności
ubocznych.
§ 3. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub

pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
3) dłużnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, z przyczyn o których mowa w art. 13 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.) lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyny określonej
w art. 361 pkt 1 Prawa upadłościowego i naprawczego,
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
7) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji albo
podmiot wykonujący działalność pożytku publicznego
wykaże, że ściągnięcie wierzytelności pozbawiłoby go
możliwości realizacji wykonywanego zadania publicznego,
8) jest to uzasadnione interesem publicznym,
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9) wartość należności nie przekracza pięciokrotnej
wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 4. 1. Umorzenie należności może nastąpić na
uzasadniony wniosek dłużnika.
2. W przypadkach określonych w § 3 w pkt 1 - 4
oraz w pkt 6 i pkt 9 umorzenie należności może być
dokonane z urzędu.
§ 5. Ulgi w spłacie należności polegające na odraczaniu terminu zapłaty lub rozkładaniu na raty, mogą
być udzielone w przypadkach wskazanych w § 3 lub gdy
jest to uzasadnione innymi względami społecznymi lub
gospodarczymi.
§ 6. 1. Do udzielania ulg są uprawnieni:
1)kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w stosunku do należności przypadających kierowanym
przez nich jednostkom, jeżeli ich wartość nie przekracza
10.000,00 zł,
2)Prezydent Miasta Tarnowa – w stosunku do pozostałych należności,
2. Umorzenie należności, której wartość przekracza 100.000,00 zł wymaga zasięgnięcia opinii Komisji
Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie.
§ 7. Ulgi dla przedsiębiorców stanowiące pomoc
publiczną, mogą być udzielane jako pomoc de minimis
na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą spełniającego warunki określone w § 3 lub
§ 5 oraz warunki konieczne dla uzyskania takiej pomocy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006)
§ 8. W przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą
do wniosku, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały
należy dołączyć:
1) zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de
minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych
albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
w tym okresie,
2) informacje o każdej pomocy innej niż pomoc de
minimis, a uzyskanej w odniesieniu do tych samych

Poz. 461

kosztów kwalifikowanych bądź na projekt inwestycyjny,
z którym związana jest pomoc de minimis,
3) oświadczenie, iż dłużnik nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu pkt 9-11 Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244
z 1.10.2004).
§ 9. O udzieleniu ulgi organ lub osoba uprawniona
rozstrzyga w formie pisemnej zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego; w przypadkach określonych w § 3
pkt 1, pkt 3 i pkt 4, pismo zawierające oświadczenie
o zastosowaniu ulgi pozostawia się w aktach sprawy.
§ 10. 1. Osoby wymienione w § 6 ust. 1 sporządzają sprawozdanie dotyczące wartości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych sporządzają według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego i przekazują Prezydentowi Miasta Tarnowa w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
3. Prezydent Miasta Tarnowa sporządza zbiorcze
sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz pozostałych ulg i przedstawia je Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie w terminie do końca
lutego każdego roku za rok poprzedni.
4. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLVII/874/2006 z dnia
25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
udzielania ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie
Miasta Tarnowa lub jej jednostkom organizacyjnym
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 384, poz. 2451)
§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/593/2009
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło
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UCHWAŁA NR XLIV/598/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu
rozliczania dotacji
Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa publicznych i niepublicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, z uwzględnieniem podstaw obliczania dotacji,
2) termin i sposób rozliczania dotacji,
3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o: 1. ustawie bez dalszego określenia – należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572;
z późn. zm.),
2) szkole – należy przez to rozumieć również przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę oświatową,
3) uczniach- należy przez to rozumieć także wychowanków,
4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć
inne niż Gmina Miasta Tarnowa osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie miasta Tarnowa publiczne lub niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki oświatowe,
5) dotującym – należy rozumieć Gminę Miasta Tarnowa,
6) rachunku bankowym szkoły – należy przez to rozumieć rachunek bankowy, który służy wyłącznie do dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem szkoły.
§ 3. 1. Dotacje z budżetu Gminy Miasta Tarnowa
przysługują:
1) publicznym przedszkolom w wysokości stanowiącej
iloczyn kwoty wydatków bieżących przewidzianych
w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Miasta Tarnowa i rzeczywistej liczby uczniów
w przedszkolu publicznym, z tym, że na ucznia niepeł1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781,
z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020,
Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r.
Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007r.
Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, nr 115, poz.791, Nr 120,
poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292, z 2008r. Nr 70,
poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz.1618
oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458,
Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705.

nosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego. W przypadku braku na terenie miasta Tarnowa przedszkola
publicznego prowadzonego przez Gminę Miasta Tarnowa, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące
ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkoli publicznych.
2) organom prowadzącym publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 80
ust. 2b ustawy, w wysokości stanowiącej iloczyn 50%
kwoty wydatków bieżących przewidzianych w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na jednego ucznia
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta
Tarnowa i rzeczywistej liczby uczniów objętych tymi
formami wychowania przedszkolnego, z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ
dotujący. W przypadku braku na terenie miasta Tarnowa przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Miasta Tarnowa, podstawą obliczania dotacji
są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę
na prowadzenie przedszkola publicznego.
3) publicznym szkołom w wysokości stanowiącej iloczyn
kwoty wydatków bieżących przewidzianych w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na jednego ucznia w szkołach odpowiedniego typu i rodzaju prowadzonych
przez Gminę Miasta Tarnowa, nie niższej jednak niż
kwota przewidziana w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju i rzeczywistej
liczby uczniów. W przypadku nieprowadzenia przez
Gminę Miasta Tarnowa szkoły danego typu i rodzaju,
podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana
na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
4) publicznym placówkom oświatowym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, w wysokości stanowiącej
iloczyn kwoty wydatków bieżących przewidzianych
w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa, nie niżej niż
kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki danego rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasta Tarnowa
i rzeczywistej liczby uczniów. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Miasta Tarnowa placówki publicznej danego rodzaju, podstawą obliczania dotacji
jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
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5) niepublicznym przedszkolom w wysokości stanowiącej iloczyn 75% kwoty wydatków bieżących przewidzianych w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miasta Tarnowa i rzeczywistej liczby uczniów
w przedszkolu, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący. W przypadku
braku na terenie miasta Tarnowa przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasta Tarnowa,
podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.
6) organom prowadzącym niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego w wysokości stanowiącej iloczyn 40% kwoty wydatków bieżących przewidzianych w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miasta Tarnowa i rzeczywistej liczby uczniów
w przedszkolu, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący. W przypadku
braku na terenie miasta Tarnowa przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasta Tarnowa,
podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.
7) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub nauki, w wysokości stanowiącej iloczyn
kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły i rzeczywistej
liczby uczniów.
8) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w pkt 7 w wysokości stanowiącej iloczyn 50% kwoty wydatków bieżących
przewidzianych w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na
jednego ucznia, w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta
Tarnowa i rzeczywistej liczby uczniów. W przypadku
braku na terenie miasta Tarnowa szkoły publicznej
danego typu i rodzaju prowadzonej przez Gminę Miasta Tarnowa podstawą obliczania dotacji są wydatki
bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
9) niepublicznym placówkom oświatowym, o których
mowa w art. 90 ust. 3a ustawy, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący na jednego ucznia tego rodzaju placówki i rzeczywistej liczby uczniów.
10) publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom
podstawowym oraz ośrodkom, o których mowa w art.
2 pkt 5 ustawy, a także poradniom psychologicznopedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez organ dotujący na jedno dziecko, objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i rzeczywistej liczby
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
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2. O wysokościach miesięcznych kwot dotacji
przysługujących w danym roku budżetowym organ
dotujący informuje organy prowadzące w terminie do
15 kwietnia każdego roku.
3. Dokonywane w trakcie roku budżetowego
zmiany kwot wydatków bieżących w budżecie Gminy
Miasta Tarnowa pozostają bez wpływu na wysokość
kwot dotacji, o których organ dotujący poinformował
organy prowadzące w trybie określonym w ust. 2.
4. Do czasu podania informacji, o której mowa
w ust. 2 dotacje przysługują w kwotach obowiązujących
w roku poprzednim.
5. Wyrównania dotacji organ dotujący dokonuje
w terminie do 21 dni od dnia podania informacji, o której mowa w ust. 2, poprzez naliczenie i przelanie kwoty
wyrównania na rachunek bankowy szkoły.
§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla szkoły, jest
złożenie dotującemu, przez organ prowadzący szkołę,
najpóźniej dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok
kalendarzowy zawierającego:
1) dane o organie prowadzącym,
2) dane o szkole w tym: NIP, Regon i typ szkoły,
3) numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie
szkoły, lub zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji,
4) planowaną w roku budżetowym, którego dotyczy
wniosek o udzielenie dotacji liczbę uczniów, a w przypadku przedszkola także przewidywaną liczbę dzieci
pochodzących spoza terenu Gminy Miasta Tarnowa
uczęszczających do prowadzonego przedszkola lub
innej publicznej formy wychowania przedszkolnego,
5) miesiąc, od którego szkoła rozpocznie działalność
(w przypadku szkół nowo zakładanych).
2. Zachowanie terminu do złożenia wniosku,
o którym mowa w ust. 1 nie jest wymagane w przypadku przejmowania szkoły w trybie art. 5 ust. 5g ustawy,
jeżeli przejęcie następuje w ciągu roku.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. Wysokość dotacji w każdym miesiącu jest
uzależniona od rzeczywistej liczby uczniów.
2. Przez rzeczywistą liczbę uczniów należy rozumieć liczbę uczniów posiadających według stanu na
pierwszy roboczy dzień miesiąca status ucznia, którzy
zgodnie z przepisami prawa o systemie oświaty i statutu
szkoły nie znajdują się w sytuacji dającej możliwość
skreślenia z listy uczniów.
3. Do dnia 10 każdego miesiąca organ prowadzący szkołę składa w Urzędzie Miasta Tarnowa, wniosek
zawierający informację o aktualnej, rzeczywistej liczbie
uczniów, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wnioskowaną na dany miesiąc kwotę dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
§ 6. 1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany
miesiąc następuje nie później niż do ostatniego dnia
danego miesiąca.
2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły.
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§ 7. 1. Organ dotujący może wstrzymać przekazywanie dotacji w przypadkach:
1) nie dokonaniu rozliczenia w terminie,
2) nie wykonania zaleceń pokontrolnych,
3) odmowy poddania się kontroli.
2. O wstrzymaniu przekazywania dotacji i jego
przyczynach organ dotujący zawiadamia szkołę na piśmie.
§ 8. 1. Dotacja podlega rozliczeniu w terminie do
15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
2. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy
swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu
30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.
3. W rozliczeniu należy wskazać między innymi
kompletny wykaz dokumentów księgowych obrazujących wydatki objęte dotacją.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 należy
opisać w następujący sposób: „Sfinansowano z dotacji
udzielonej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa do wysokości ….. zł. (słownie złotych: ... .).”.
5. Wzór rozliczenia określa załącznik nr 3.
§ 9. 1. Prezydent Miasta Tarnowa może przeprowadzić kontrolę szkoły, pod względem prawidłowości
przestawionych danych o rzeczywistej liczbie uczniów,
zgodności wykorzystania dotacji z celem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i art.90 ust. 3d ustawy, w oparciu
o dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest
imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany
będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia
kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
3. Kontrola może być przeprowadzana okresowo
w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu
prowadzącego o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych
oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych
w toku postępowania kontrolnego.
5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego
sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń
opartych na dokumentach.
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6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole, który podpisuje kierownik
kontrolowanego podmiotu.
7. Kierownik kontrolowanego podmiotu może
odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie
na piśmie o przyczynach tej odmowy.
8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 7,
kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie
potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające,
na podstawie, których mogą być dokonane zmiany
w protokole kontroli.
9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych
uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie
swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania
realizacji zaleceń pokontrolnych.
10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący
sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte
są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.
11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane
wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie
określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić
kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
12. Kontrolowany zobowiązany jest do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego
przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XV/204/2007 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2007 r. w spawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
Gminy Miasta Tarnowa (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2008 roku Nr 121, poz.826)
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie:
Ryszard Żądło
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/598/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 14 stycznia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie:
Ryszard Żądło
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/598/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 14 stycznia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie:
Ryszard Żądło
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/598/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 14 stycznia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie:
Ryszard Żądło
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UCHWAŁA NR XLIV/599/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie Statutu Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich i upoważnienia Dyrektora Tarnowskiego Zarządu Dróg
Miejskich do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.1))Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Tarnowskiemu Zarządowi Dróg
Miejskich Statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Upoważnia się Dyrektora Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej należących do
zadań Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich, z wyjątkiem spraw objętych upoważnieniem udzielonym przez
Prezydenta Miasta Tarnowa na podstawie art. 21 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. 2)).
__________
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168,
poz. 1323.

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 udziela
się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą jego
cofnięcia.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLVIII/899/2006 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania statutu Tarnowskiego Zarządu Dróg
Miejskich do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 547, poz. 3474).
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 70

– 3397 –

Poz. 463
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/599/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 14 stycznia 2010 r.

Statut Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich
d)
e)

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, zwany dalej
„jednostką” jest jednostką budżetową Gminy Miasta
Tarnowa.
2.
Jednostka działa pod nazwą Tarnowski Zarząd
Dróg Miejskich.
3.
Jednostka jest zarządem dróg w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.1) utworzonym w celu zapewnienia wykonywania przez Prezydenta
Miasta Tarnowa funkcji zarządcy dróg oraz zarządzającego ruchem na drogach w rozumieniu ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.2).
§ 2. 1. Siedzibą jednostki jest miasto Tarnów.
2. Jednostka działa na terenie miasta Tarnowa.
§ 3. Przedmiotem działalności jednostki jest
w szczególności:
1) planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych – krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych – w granicach administracyjnych miasta Tarnowa, w tym
parkingów miejskich, z wyłączeniem autostrad
i dróg ekspresowych,
2) wykonywanie obowiązków zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
w granicach administracyjnych miasta Tarnowa
z ograniczeniami określonymi w pkt 1, w tym
w szczególności:
a) opracowywanie projektów planów rozwoju
sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg,
b) pełnienie funkcji inwestora,
c) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
____________
463

1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101,
Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz.
1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52,
poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845
i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100,
poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220,
poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573
i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802
i 803, Nr 168, poz. 1323 i Nr 98, poz. 817.

3)

koordynacja robót w pasie drogowym,
wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat
i kar pieniężnych,
f)
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu
dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
g) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
zarządzanie ruchem na drogach publicznych
w granicach administracyjnych miasta Tarnowa
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
Organizacja wewnętrzna Zarządu

§ 4. 1. Działalnością jednostki kieruje Dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Miasta Tarnowa.
2. Dyrektor wykonuje swoje czynności bezpośrednio oraz przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.
§ 5. Szczegółową strukturę organizacyjną jednostki,
podział zadań pomiędzy Dyrektorem i jego zastępcą
oraz podział zadań na poszczególne komórki organizacyjne określa Dyrektor jednostki w regulaminie organizacyjnym.
Gospodarka finansowa
§ 6. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową
według zasad określonych w przepisach dotyczących
finansów publicznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
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.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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