DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 715

Kraków, dnia 29 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
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Rady Gminy Bolesław z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVII/167/2008 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

48140

Rady Gminy Bolesław z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr III/15/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie
wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego ze zm.

48140

Rady Gminy Dĉbno z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr II/268/2010 Rady Gminy Dĉbno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne na terenie Gminy Dĉbno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr III/276/2010 Rady Gminy Dĉbno
z dnia 26 marca 2010r.

48141

Rady Gminy Dĉbno z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej na 2010 rok.

48142

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010
Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.

48144

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010
Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.

48145

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010
Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.

48149

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/473/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

48150

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/475/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

48151

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.

48151

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w Statucie
Miasta.

48157

Rady Gminy Spytkowice z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie górnych opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

48157

Rady Gminy Spytkowice z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na
rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.

48157

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715
6109

–

– 48140 –

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady
Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Poz. 6096,6097

48160

POROZUMIENIA
6110
6111
6112

–
–
–

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

48170

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

48172

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

48174

6113

–

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

48176

6114

–

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

48178

Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi

48180

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2010 r.

48182

6115
6116

–
–

6096
6096

UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/167/2008 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz.
1591, ze zm.) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. § 1 pkt 2 lit. e uchwały Nr XXVII/167/2008 Rady
Gminy Bolesław z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości otrzymuje brzmienie:

przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,15 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego od 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

"związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajĉtych
6096

6097
6097

UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wzorów
formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ze zm.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) art. 6a ust. 11 ustawy

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715

– 48141 –

Poz. 6097,6098

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.
U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy uchwala, co nastĉpuje:

2) w załączniku nr 2 - DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości - czĉść D.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy Bolesław
z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego ze zm. wprowadza siĉ nastĉpujące
zmiany:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

"związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajĉtych przez podmioty udzielające tych świadczeń"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
i dotyczy wzorów formularzy składanych od roku podatkowego 2011.

1) w załączniku nr 1 - IN-1 Informacja w sprawie podatku
od nieruchomości - czĉść D.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik

"związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajĉtych przez podmioty udzielające tych świadczeń"
6097

6098
6098

UCHWAŁA NR II/8/2010
RADY GMINY DĈBNO
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/268/2010 Rady Gminy Dĉbno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dĉbno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr III/276/2010 Rady Gminy Dĉbno z dnia 26 marca 2010r.
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 ze zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust.
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy
Dĉbno uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W uchwale Nr II/268/2010 Rady Gminy Dĉbno
z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
Gminy Dĉbno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich
wykorzystania,
zmienionej
uchwałą
Nr III/276/2010 Rady Gminy Dĉbno z dnia 26 marca
2010 r. wprowadza siĉ nastĉpującą zmianĉ:

-

Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Dĉbno.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715

– 48142 –

Poz. 6098,6099
Załącznik
do uchwały Nr II/8/2010
Rady Gminy Dĉbno
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 3
Rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Dĉbno
za 20..... r.
Nazwa i adres placówki .....................................................................................................
..............................................................................................................................................
I. Rozliczenie dotacji:
1. Faktyczna liczba uczniów w 20..... r. ...............................................................................
2. Kwota należnej dotacji .....................................................................................................
3. Wysokość otrzymanej dotacji ..........................................................................................
II. Ustalenie nadpłaty lub niedopłaty dotacji:
1. Nadpłata dotacji (jeśli kwota otrzymanej dotacji jest wyższa od należnej) ...................
2. Niedopłata dotacji (jeśli kwota otrzymanej dotacji jest niższa od należnej) ..................
Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem (z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym.
Nazwisko i imiĉ Nazwisko i imiĉ
sporządzającego zestawienie osoby prowadzącej przedszkole/szkołĉ
Nr telefonu
.............................. ..............................
Pieczątka i podpis Pieczątka i podpis
Data ..............................
Uwagi Urzĉdu Gminy Dĉbno dotyczące rozliczenia dotacji:
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Data .............................. ………………………………………
(Imiĉ i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za rozliczenie dotacji)
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
6098

6099
6099

UCHWAŁA NR II/11/2010
RADY GMINY DĈBNO
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm. / Rada Gminy Dĉbno uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dĉbno na 2010
rok nr I/260/2010 zwanej dalej „Uchwałą” dokonuje siĉ
zmian:
1) w planie dochodów budżetu Gminy Dĉbno – zał.
Nr 1 do Uchwały
zmniejszenie dochodów budżetowych

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715
L.p.
1

-

Dział
600

Rozdział

– 48143 –

Nazwa - treść
Transport i łączność
W tym: dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260
Ogółem zmniejszenie dochodów budżetowych
W tym:
- dochody majątkowe

Poz. 6099
Kwota
30.960,00
30.960,00
30.960,00

30.960,00
30.960,00

zwiĉkszenie dochodów budżetu

L.p.
1

2

Dział
600

Rozdział

801

Nazwa - treść
Transport i łączność
W tym: dochody bieżące
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacjĉ zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440
Oświata i wychowanie
W tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów § 0970
Ogółem zwiĉkszenie dochodów budżetowych
W tym:
- dochody bieżące

Kwota
30.960,00
30.960,00
30.960,00
2 486,00
2 486,00
33.446,00
33.446,00

2) w planie wydatków budżetu Gminy Dĉbno – zał. nr 2 do Uchwały
- zmniejszenie wydatków budżetu
L.p.
1

Dział
854

Rozdział

Nazwa - treść
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

85415

W tym:
-wydatki bieżące
Ogółem zmniejszenie wydatków budżetu
W tym:
- wydatki bieżące
-

Kwota
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

zwiĉkszenia wydatków budżetu

L.p.
1

Dział
800

Rozdział
80101

Nazwa - treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Kwota
4.486,00
3.367,00

Przedszkola

3.367,00
177,00

W tym:
-wydatki bieżące
80104
W tym:
- wydatki bieżące
80110

Gimnazja
W tym:
- wydatki bieżące
Ogółem zwiĉkszenie wydatków budżetu
W tym:
- wydatki bieżące

177,00
942,00
942,00
4.486,00
4.486,00

3) w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Dĉbno na 2010 rok – załącznik nr 2.1 do Uchwały
- zmniejszenie wydatków bieżących
L.p.
1

Dział
854

Rozdział

Nazwa - treść
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

85415
W tym:

Kwota
2.000,00
2.000,00

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715

– 48144 –

Poz. 6099,6100

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ogółem zmniejszenie wydatków bieżących budżetu

2.000,00
2.000,00

- zwiĉkszenia wydatków bieżących
L.p.
1.

Dział
800

Rozdział

Nazwa - treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

80101

W tym:
1.-wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.2–wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
80104
Przedszkola
W tym:
1.- wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
80110
Gimnazja
W tym:
1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ogółem zwiĉkszenie wydatków bieżących budżetu
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Dĉbno.

Kwota
4.486,00
3.367,00
3.367,00
3.367,00
177,00
177,00
177,00
942,00
942,00
942,00
4.486,00

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Stanisław Pierzga

6099

6100
6100

UCHWAŁA NR II/6/10
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001
roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212,
art. 266 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1.
1. Dokonuje siĉ zmian w wydatkach budżetu gminy na
rok 2010 o kwotĉ 70 000,00 zł jak w załączniku nr 1.
2. Zmiany wydatków w ust. 1 obejmują:
1) zmniejsza siĉ wydatki bieżące o kwotĉ 70 000,00 zł
w tym
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 70
000,00 zł z czego wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane 70 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 0,00 zł
2) zwiĉksza siĉ wydatki bieżące o kwotĉ 70 000,00 zł
w tym

a) wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
70 000,00
zł
z czego
wydatki
związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 70 000,00 zł
b) wydatki majątkowe 0,00 zł w tym na inwestycje
i zakupy inwestycyjne 0,00 zł jak w załączniku nr 1.
§ 2. W uchwale budżetowej Gminy KocmyrzówLuborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 z dnia 29 grudnia 2009 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1. w załączniku nr 1 wprowadza siĉ zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715

– 48145 –

Poz. 6100,6101
Załącznik
do uchwały Nr II/6/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 6 grudnia 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 do załącznika nr 2/09 Uchwały budżetowej
Dział
750

Rozdział
75023

900
90015

Paragraf

Treść
Administracja publiczna
Urzĉdy Gmin
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Razem

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00

70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00

70 000,00

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
6100

6101
6101

UCHWAŁA NR II/7/10
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211,
art. 212, art. 266, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r.,
Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zmniejsza siĉ dochody budżetu na rok 2010 o kwotĉ
12 513 003,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotĉ
12 513 003,00 zł jak w załączniku nr 1.
2. Zmniejsza siĉ wydatki budżetu na rok 2010 o kwotĉ
16 042 200,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotĉ
16 042 200,00 zł w tym wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotĉ 16 042 200,00 zł
z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z
pomocy
zagranicznej
o
kwotĉ
14 034 300,00 zł w tym

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11 987 508,00 zł jak w załączniku nr 2
3. Zmniejsza siĉ przychody budżetu gminy o kwotĉ
3 529 197,00 zł w tym z zaciągniĉtych kredytów
w kwocie 3 529 197,00 zł
§ 2. Przyjmuje siĉ:
1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach
z par. 1 ust. 3 jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. W uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 z dnia 29 grudnia 2009 zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca oraz Uchwałą Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza siĉ zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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2) w załączniku nr 2 wprowadza siĉ zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) w załączniku nr 2.2 wprowadza siĉ zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

w ust.
4,
z których
spłata
zadłużenia
w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z załącznika nr 11.

2. Różnica miĉdzy dochodami i wydatkami stanowi
planowaną
nadwyżkĉ
budżetu
ww
kwocie
1 452 960,09 zł

6. Załącznik nr 3 /przychody i rozchody budżetu/ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.

3. Ustala siĉ przychody budżetu w łącznej kwocie
546 170,28 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie
1 999 130,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

7. Załącznik nr 11 /prognoza długu publicznego Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca/ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

-

planowane przychody:
zaciągniĉte pożyczki 335 426,00 zł
wolne środki 210 744,28 zł

4. Ustala siĉ limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych w roku 2010 w kwocie
335 426,00 zł
5. Upoważnia siĉ Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
do zaciągniĉcia zobowiązań w kwocie określonej

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec

Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 6 grudnia 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2010
Dział
700

Rozdział

Paragraf

0770

900

6208

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody majątkowe
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia
525 495,00
525 495,00
525 495,00

11 987
508,00

w tym dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, pozyskane z innych źródeł

11
987,508,00
12 513
003,00

Razem

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 6 grudnia 2010 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 do załącznika nr 2/09 i nr 2.2./09 Uchwały
Budżetowej
Dział
600

Rozdział
60016

900

Paragraf

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym
b/ wydatki majątkowe
w tym
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia
1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
14 792
200,00
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Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14 792
200,00

w tym
a/ wydatki majątkowe

14 034
300,00

w tym
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

14 034
300,00

z czego
na wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z pomocy zagranicznej
a/ ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
90095

Pozostała działalność
w tym
b/ wydatki majątkowe
w tym
wydatki na inwestyche i zakupy inwestycyjne
Razem

14 034
300,00
11 987
508,00
757 900,00
757 900,00
757 900,00
16 042
200,00

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 6 grudnia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2010 /do załącznika nr 3/

1/ Dochody ogółem
2/ Wydatki ogółem
3/ Wynik/ Nadwyżka/deficyt
4/ Przychody budżetu
- zaciągniĉte kredyty bankowe
- zaciągniĉte pożyczki
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniĉżnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
- wpływy z prywatyzacji majątku
- wpływy z emisji papierów wartościowych
- wpływy z pożyczek udzielonych
5/ Rozchody budżetu
- spłata zaciągniĉtych kredytów bankowych
- spłata zaciągniĉtych pożyczek
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych
- środki na udzielenie pożyczek z budżetu

stan na 6.12.10
44 381 916,92
46 458 153,83
2 076 236,91
4 075 367,28
3 529 197,00
335 426,00
0,00

210 744,28
0
0
0
1 999 130,37
0
1 999 130,37
0
0

zwiĉkszenia, zmniejszenia
- 12 513 003,00
- 16 042 200,00
3 529 197,00
3 529 197,00
3 529 197,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

stan na 6.12.10
31 868 913,92
30 415 953,83
1 452 960,09
546 170,28
0,00
335 426,00

210 744,28
0
0
0
1 999 130,37
0
1 999 130,37
0
0

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Prognoza długu publicznego Urzĉdu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na lata 2008 – 2011
I. Informacja o stanie i strukturze zadłużenia na koniec 06 12 2010 r. oraz zakresie obciążenia tym długiem budżetów
lat nastĉpnych
Lp.
1.
I.

II.
2.1.
2.2.
2.2.1
lub
2.2.1.

2.4.

2.5.

III.
.1.
3.1.1.

3.2.

3.3.
3.3.1

2008
2.
3.
Dochody budżetu ogółem:
25 436 020,93
w tym:
a). podatki i opłaty lokalne
4 047 439,55
b). udziały w podatkach państwowych
5 371 473,00
c). dochody z mienia
213 722,96
d). subwencje
11 107 380,00
e). dotacje z budżetu państwa do
3 492 040,19
zadań zleconych
f). środki z budżetu Unii Europejskiej
31 773,12
Przychody budżetu
558 016,40
Pożyczki/ kredyty
0,00
Papiery wartościowe
w tym: przychody z zadłużenie
z pożyczek/ kredytów i papierów
wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w
umowie z podmiotem przekazującym
środki z Funduszu Spójności i funduszy Unii Europejskiej
Wolne środki jako nadwyżka środ362 521,00
ków pieniĉżnych pozostających na
rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek
Nadwyżka z lat ubiegłych
45 495,40
spłata udzielonej pożyczki
150 000,00
Ogółem pozycja I i II
25 994 037,33
Wydatki budżetu ogółem:
25 162 840,86
Wydatki bieżące
20 347 297,84
w tym:
koszty obsługi długu z tytułu odsetek
i dyskonta od pap. wartościowych
11 958,21
Wydatki bieżące z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej
Wydatki majątkowe
4 815 543,02
w tym:
Wydatki inwestycyjne
0,00
w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych porĉczeń i gwarancji
W tym: porĉczeń i gwarancji udzielanych samorządowym osobom prawnym w związku z realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności
lub funduszu strukturalnych U.E.

2009
4.
27 079 156,24

2010
5.
31 868 913,92

2011
6
44 372 110,00

3 801 291,32

4 111 502,00

4 500 000,00

6 074 769,84
2 210,00
12 140 732,00
3 324 063,27

5 742 892,00
302 000,00
12 018 272,00
3 330 501,00

5 800 000,00
100 000,00
13 100 000,00
3 800 000,00

70 681,90
3 143 371,14
2 610 806,67

1 299 422,00
546 170,28
335 426,00

16 641 820,00
5 063 404,00
5 063 404,00

226 889,00

305 675,47

210 744,28
0,00

30 222 527,38
29 890 074,91
21 594 780,52

32 415 084,20
30 415 953,83
24 414 955,83

49 435 514,00
48 952 368,00
23 641 180,00

117 443,00

160 255,00

8 295 294,39

6 000 998,00

25 311 188,00

8 204 412,67

5 950 998,00

25 261 188,00

30 511,91
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(Szpital.)
IV. Rozchody budżetu
298 632,00
4.1. Spłata pożyczek/kredytów
135 632,00
udzielone pożyczki
163 000,00
4.2. Wykup papierów wartościowych
Ogółem 3.1.1. + IV
147 590,21
4.3. w tym:
4.3.1. Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia
zaciągniĉtego w związku ze środkami
określonymi w umowie z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej
4.4. Obciążenia budżetu SUMA:
3.2 + 3.4 – 3.5 + 4.1 + 4.2 – 4.3.1
147 590,21
.
Łączne zadłużenie na koniec roku
226 889,00
budżetowego
- z tytułu kredytów
- z tytułu pożyczek
- z tytułu emisji obligacji
- z tytułu zobowiązań wymagalnych
5.1. w tym: Dług publiczny powstały
w związku ze środkami określonymi
w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności U.E.
5.2. Saldo zadłużenia (V – 5.1)
226 889,00
VI. Wskaźniki zadłużenia
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia
z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : I ≤ 15%)
0,58
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia
z art. 170 ustawy o finansach publicznych ( 5.2. : I ≤ 60%)
0,89

Poz. 6102

120 835,00

1 999 130,37

483 146,00

120 835,00

1 999 130,37

483 146,00

151 346,91

2 116 573,37

643 401,00

151 346,91
2 716 860,67

2 116 573,37
1 053 156,30

643 401,00
5 633 414,30

2 716 860,67

1 053 156,30

5633414,3

0,56 6,64

1,45

10,03 3,30

12,69

Luborzyca, dnia 06 12 2010.r.
Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
6102
6102

UCHWAŁA NR II/8/10
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211,
art. 212, art. 266 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r.,
Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
uchwala, co nastĉpuje:

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiĉkszenia planu wydatków bieżących o kwotĉ
5 000,00 zł w tym wydatków bieżących jednostek
budżetowych 5 000,00 zł z czego wydatki związane
z realizacją zadań statutowych 5 000,00 zł jak
w załączniku nr 2.

1. Zwiĉksza siĉ dochody budżetu na rok 2010 o kwotĉ
5 000,00 zł w tym dochody bieżące o kwotĉ 5 000,00
zł jak w załączniku nr 1.

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy KocmyrzówLuborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 z dnia 29 grudnia 2009 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:

2. Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu na rok 2010 o kwotĉ
5 000,00 zł jak w załączniku nr 2.

1. w załączniku nr 1 wprowadza siĉ zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715

– 48150 –

2. w załączniku nr 2 wprowadza siĉ zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Poz. 6102,6103

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/8/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 6 grudnia 2010 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2010 /Załącznik nr 1 do uchwały/
Dział
801

Rozdział

Paragraf

Treść
Oświata i wychowanie
dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów par. 0970
Razem

Zwiĉkszenia
5 000,00

Zmniejszenia

5 000,00
5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/8/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 6 grudnia 2010 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 do załącznika nr 2/09 Uchwały Budżetowej
Dział
801

Rozdział
80101

Paragraf

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym
a/ wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
z czego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb
Razem

Zwiĉkszenia
5 000,00
5 000,00

Zmniejszenia

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
6102

6103
6103

UCHWAŁA NR III/19/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/473/2010 z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.nr
142 poz.1591 -tekst jednolity ze zm./ i art.5 ust.1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. nr 95 poz.613 -tekst jednolity ze zm./
w związku z art. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2010r. Nr 225 poz. 1461/, Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala , co nastĉpuje :
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr
LIV/473/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wprowadza
siĉ
nastĉpujące
zmiany:
paragraf
6103

1 ust 1 pkt 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje
nastĉpujące brzmienie: „związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajĉtych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - 3,94 zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie od 1 stycznia 2011r.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Renata Brzózka
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6104
6104

UCHWAŁA NR III/20/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/475/2010 z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.nr
142 poz.1591 -tekst jednolity ze zm./ i art.6 ust.13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. nr 95 poz.613 -tekst jednolity ze zm.
/ w związku z art. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010r.
o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2010r. Nr 225 poz. 1461/, Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala , co nastĉpuje :
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Krzeszowicach
nr LIV/475/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie
określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 tej uchwały, w czĉści G.2
pkt 4 otrzymuje brzmienie: Związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajĉte przez podmioty udzielające tych świadczeń.

2) w załączniku nr 4 tej uchwały w czĉści E.2
pkt 4 otrzymuje brzmienie: Związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajĉte przez podmioty udzielające tych świadczeń.
3) w załączniku nr 8 tej uchwały w czĉści B.2
pkt 4 otrzymuje brzmienie: Związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajĉte przez podmioty udzielające tych świadczeń.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie od 1 stycznia 2011r.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Renata Brzózka
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UCHWAŁA NR LIV/691/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
Na podstawie art. 211, art.212,art. 239,art.258 ust.1
pkt.1i pkt.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r o finansach publicznych /Dz. U Nr157 poz. 1240/w
związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawĉ o finansach publicznych
/Dz. U Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 18 ust. 2 pkt.9
lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym/ Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn .zm./
Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co nastĉpuje:
W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjĉtym Uchwałą Nr XLV/536/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia
29 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010
rok wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany :
§ 1.
1. Zwiĉksza siĉ dochody budżetu gminy na 2010 rok
o kwotĉ 290.320,00 zł
w tym:
- dochody bieżące o kwotĉ 91.340,00 zł
- dochody majątkowe o kwotĉ 198.980,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi :
49.172.338,86 zł.
§ 2. Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu gminy na 2010
rok o kwotĉ 123.320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały, w tym:

1.

wydatki
z czego:

bieżące

o kwotĉ

12.690,00

zł

1) wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
42.304,00 zł
w tym:
(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane -25.000,00 zł
(1b) wydatki związane z realiz. zadań statutow.
jedn. budżet 67.304,00 zł.
2) wydatki bieżące na progr. finans. z pomocy zagranicznej -29.614,00 zł
w tym:
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -29.614,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do uchwały.
2. Zwiĉksza
siĉ
wydatki
110.630,00 zł w tym:

majątkowe

o kwotĉ

a) zwiĉksza siĉ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110.630,00 zł
z czego:
na wydatki inwest na progr. finans.z pomocy zagran. 31.980,00 zł
w tym:
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 31.980,00 zł zgodnie z załącznikiem
nr 2.2 do uchwały.
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Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 52.867.699,00 zł.
§ 3.
1. Różnica miĉdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotĉ 3.695.360,14 zł. który
zostanie pokryty przychodami z zaciągniĉtych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniĉżnych na rachunku budżetu wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2.

Zmniejsza siĉ przychody budżetu pochodzące
z kredytów i pożyczek o kwotĉ 167.000 zł zgodnie
z zał. nr 3.

3. W wyniku dokonanych zmian ustala siĉ:
-

przychody budżetu pochodzące z kredytów
i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniĉżnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.207.013,14 zł

Poz. 6105
§ 4.

1. W wyniku dokonanych zmian ustala siĉ roczne limity
dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 3.558.843,00 zł.
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciąganych na spłatĉ wcześniej zaciągniĉtych zobowiązań
z tytułu
zaciągniĉtych
kredytów
i pożyczek do kwoty 2.511.653,00 zł.
2. Upoważnia siĉ Wójta Gminy Mszana Dolna do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca siĉ Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzĉdu Gminy.

-rozchody budżetu w kwocie 2.511.653,00 zł
jak w załączniku nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy: Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIV/691/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY -DOCHODY
Dział

Rozdz.

600
60016

750
75023

75075

756
75616

758

75801

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Dochody majątkowe w tym:
-wpł. z tyt. pom. fin. udziel. miĉdzy j.s.t na dof.wł zad. inwest /§6300/
-dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na inwest. własne gmin /§6330/
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin
Dochody bieżące w tym:
-dotacje cel.w ramach progr. finansow. z udział . środk. europej./§2007/
-dotacje cel.w ramach progr. finansow. z udział . środk. europej./§2009/
Dochody majątkowe w tym:
-dotacje cel.w ramach progr. finansow. z udział . środk. europej./§6207/
-dotacje cel.w ramach progr. finansow. z udział . środk. europej./§6209/
Promocja gmin
Dochody bieżące w tym:
Śr.na dof. wł. zad. bież gmin, powiat. sam.woj. pozysk. z in. źród. ./§2707/
DOCH OD OSÓB PR. FIZ I OD IN.JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAW ORAZ WYD.
ZWIĄZ. Z ICHPOBOR
Wpł.z pod.rol.leśn.pod.od spadk.i dar. oraz pod i opł lokal.od os. fiz
Dochody bieżące w tym:
-podatek od czynności cywilno – prawnych /§0500/
RÓŻNE ROZLICZENIA
Czĉść oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t
Dochody bieżące w tym:
-subwencje ogólne z budż państwa /§2920/

Kwota w zł
Zwiĉksz.
Zmniejsz
2.121.130 2.121.130
2.121.130 2.121.130
2.121.130
2.121.130
48.424
31.980

31.980
31.980
31.382
598

31.382
598
16.444
16.444
5.465
5.465
5.465
110.056
110.056
110.056
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801
80101

80110

853
85395

926
92601
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dochody bieżące w tym:
-wpływy z usług / §0830/
-wpływy z różnych dochodów/§0970/
Gimnazja
Dochody bieżące w tym:
-pieniĉżne darowizny/§0960/
POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym:
-dotacje cel.w ramach progr. finansow. z udział . środk. europej./§2007/
-dotacje cel.w ramach progr. finansow. z udział . środk. europej./§2009/
KULTURAFIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Dochody majątkowe w tym:
-dot. cel. otrzym.z budżetu państwa na inwest. własne gmin /§6330/
OGÓŁEM
Zwiĉkszenia - zmniejszenia
W tym: dochody bieżące
dochody majątkowe

10.898
10.398
6.698
3.700
500
500
19.543
19.543
19.310
233
167.000
167.000
167.000
2.462.973
290.320
91.340
198.980

2.172.653

Przewodniczący Rady Gminy: Stefania Wojciaczyk
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIV/691/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY -WYDATKI
Dział
750

Rozdz.

75023

75075
754
75495
801
80101

80110
80114
852
85219
853
85395

Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Promocja gmin
wydatki bieżące
BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.
Pozostała działalność
wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Gimnazja
wydatki bieżące
Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół
wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki Pomocy Społecznej
wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
OGÓŁEM
Zwiĉkszenia - zmniejszenia
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Kwota w zł
Zwiĉksz. Zmniejsz
138.059
31.980
116.150
31.980
84.170
31.980
31.980
21.909
21.909
20.500
20.500
20.500
100.454
59.170
99.954
41.804
58.150
500
500
59.170
59.170
25.000
25.000
25.000
19.543
19.543
19.543
259.013
135.693
123.320
12.690
110.630
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Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr LIV/691/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY
Dział

Rozdz.

750
75023

75075

801
80101

80110

80114

852
85219

853
85395

Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych
(2)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej
Promocja gmin
W tym:
(2)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżet.
Gimnazja
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżet.
Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki Pomocy Społecznej
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
(2)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej
OGÓŁEM
Zwiĉkszenia - zmniejszenia

Kwota w zł
Zwiĉksz. Zmniejsz
106.079
31.980
84.170
31.980
84.170
58.160
26.010

31.980

21.909
21.909
42.304
41.804

59.170

41.804
41.804
500
500
500
59.170
59.170
58.160
1.010
25.000
25.000
25.000

148.383
12.690

25.000
19.543
19.543
19.543
135.693
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Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr LIV/691/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Dz.

Rozdz

600
60011
60013
60013
60014
60016
60078
700

750

70005

75023
75023

Nazwa zadania

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Chodn. z zat autob.i przej. dla piesz.-dr kraj. Raba Niżnawykonanie dokumentacji
Chodnikz zatok. i przejś. dla piesz. - dr.wojew. Kasina Wlk wykonanie na podstawie porozumienia z Województwem
Chodnikz zatok. i przejś. dla piesz. - dr.wojew. Lubomierzwykonanie na podstawie porozumienia z Województwem
Chodnik przy drodze powiatowej w Łĉtowem –pomoc finansowa dla Powiatu-udział w zadaniu 25%
Przebudowa drogi gminnej Raba Niżna –Budzyń Gĉsia Szyja
–Glisne,remont drogi Kasina Wlk.-Stacja PKP-wykonawstwo
Odbudowa mostu do osiedla Żądłówka Kasinka Mała
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakup działek do gminnego zasobu w Kasinie Wlk., Kasince
Małej,Olszówce
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Budynek Administracyjny Urzĉdu-modernizacja separator,
Infokioski wraz z systemem prezentacji danych, wyposaż
biura obsługi klienta w tym:

Plan początk.
6.058.775
150.000

Plan w zł
Zwiĉksz.
Zmniejsz.

Plan końcowy
6.058.775
150.000

78.276

78.276

529.369

529.369

150.000

150.000

4.621.130

4.621.130

530.000
313.300
313.300

530.000
313.300
313.300

249.000
249.000

31.980
31.980

280.980
249.000
31,980

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 31.980
754
75495
801
80101
80101
80101
80101
80101
80101
900
90001
90001
90001
90001
90015
926

92601
92601
92601
92601
92605
92605

BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻAROW.
Miasteczko Komunikacyjne w Mszanie Górnej
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- sala gimnastyczna- roboty
dodatkowe,
Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- zakup patelni elektrycznej
SzkołaPodstawowaŁĉtowe- salagimnastyczna
Zakup działki przy Szkole Podstawowej w Łostówce
Szkoła podstawowa nr 1 w Kasince Małej- plac zabaw
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej- plac zabaw
GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA
Kanalizacja w Łostówce
Kanalizacja w Łĉtowem i Mszanie Górnej- wykonanie dokumentacji
Kanalizacja w Kasince Małej- dokończenie V etapu
Udziały do Spółki ”Górna Raba”
Oświetleniauliczne- budowa nowych linii
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Boisko sportowe wKasince Małej-ORLIK
Boisko sportowe w Mszanie Górnej- ORLIK-roboty dodatkowe
Boisko sportowe w Rabie Niżnej
Boisko sportowe w Olszówce –wykonanie dokumentacji
Boisko sportowe w Kasince Małej-ORLIK PLUS-dokończenie
Boisko sportowe w Kasinie Wielkiej-ORLIK PLUSdokończenie
OGÓŁEM

22.300
22.300
843.100
77.000
6.000
400.000
67.500
146.600
146.000

20.500
20.500
58.150
58.150

4.122.956

4.122.956
2.933.256
226.800
757.900
25.000

2.933.256
226.800
757.900
25.000
180.000
3.245.961

180.000
3.245.961
1.341.000
125.000
1.363.570
42.720
231.996
141.675

1.341.000
125.000
1.363.570
42.720
231.996
141.675
14.855.39
2

42.800
42.800
901.250
77.000
6.000
458.150
67.500
146.600
146.000

110.630

14.966.022
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIV/691/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 10 listopada 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
Nazwa
Przychody budżetu z tytułu:
- zaciągniĉtych kredytów i pożyczek
OGÓŁEM

Kwota w zł.
Zmniejszenia
167.000
167.000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH DOKONANYCH NINIEJSZĄ UCHWAŁĄ
Przychody z tytułu:
-zaciągniĉtych kredytów i pożyczek 6.070.496,00
-wolnych środków jako nadwyżki środków pieniĉżn. na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych 136.517,14
Rozchody z tytułu:
-spłat kredytów i pożyczek 2.511.653,00.
Czĉść opisowa
Wprowadza siĉ do budżetu gminy:
1/przyznanie pomocy na operacjĉ z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objĉtego PROW na lata 2007-2013 na realizacjĉ albumu promocyjnego Gminy Mszana Dolna
w kwocie 16.444 zł / Rozdz.75075/.
Udział własny Gminy w finansowaniu w/w zadania w kwocie 5.465 zł .
2/dochody własne szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 10.898 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
/Rozdz.80101,80110/
.
3/zmniejszenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /oszczĉdności z wynagrodzeń pracowników/ w kwocie 25.000 zł /Rozdz.85219/ z przeznaczeniem na adaptacjĉ pomieszczenia Wirtualnego Biura Obsługi
Klienta/Rozdz.75023/.
4/Zmniejszenie o 10% dofinansowania na Projekt” Uwierz w siebie” program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kwota 19.543 zł/rozdz.85395/.
5/ Zwiĉkszenie subwencji oświatowej o kwotĉ 110.056 zł /ze środków rezerwy czĉści oświatowej / z przeznaczeniem
na:
-odbudowa linii wodociągowej przy szkole Podstawowej nr 1 w Lubomierzu kwota 31.406 zł/dołożenie/
-wykonanie oświetlenia miasteczka komunikacyjnego przy ZPO w Mszanie Górnej-kwota 20.500 zł.
- budowa sali gimnastycznej w Łĉtowem kwota 58.150 zł W związku ze zwiĉkszeniem dotacji na dofinansowanie
budowy boiska sportowego w Kasince Małej /ORLIK/ z kwoty 333.000 zł do kwoty 500.000 zł zmniejsza siĉ przychody
z tytułu zaciąganego kredytu o kwotĉ 167.000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy: Stefania Wojciaczyk
6105
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UCHWAŁA NR II/4/2010
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w Statucie Miasta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 40
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Statucie Miasta Nowego Targu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27/VII/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 30 kwietnia 2003r. wprowadza siĉ
nastĉpujące zmiany:

„4) oświaty i kultury,”
2. W §17 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6) sportu, turystyki i promocji."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Michał Glonek

1. W §17 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
6106
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UCHWAŁA NR II/7/10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15,art. 40 ust.1 Ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , art 6 ust.2 Ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz.U.z2005r.Nr236,poz.2008 zpóźn.zm),
Rada Gminy w Spytkowicach uchwala ,co nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ górne stawki opłat ryczałtowych za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
osób
fizycznych
z terenu
Gminy
Spytkowice
w wysokości:
1) odpady komunalne stałe segregowane: od gospodarstwa domowego liczącego :
a) jedną osobĉ – 4,50zł miesiĉcznie
b) dwie osoby i wiĉcej - 9 zł miesiĉcznie
2) odpady komunalne stałe niesegregowane: od gospodarstwa domowego liczącego :
a) jedną osobĉ – 8 zł miesiĉcznie
b) dwie osoby i wiĉcej - 16 zł miesiĉcznie
§ 2. Ustala siĉ górne stawki za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niż

mieszkańcy podmiotów i instytucji nie prowadzących
działalności w wysokości 70 zł/m3
§ 3.
1) Ustala siĉ górne stawki opłat za transport nieczystości
ciekłych 9 5zł za kurs w Spytkowicach.
2) Ustala siĉ ceny za odbiór dostarczonych ścieków na
punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Spytkowicach
a) dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Spytkowice 4,42 zł/m 3 netto
b) dla pozostałych dostawców z terenu Gminy Spytkowice 6,37zł/m 3 netto
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Spytkowice
Nr XXXVII/191/09 z 23 listopada 2009r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

6107
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UCHWAŁA NR II/11/10
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010
Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591), oraz art. 211,

art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240). Rada
Gminy Spytkowice Uchwala, co nastĉpuje:
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§ 1.
1) Zwiĉksza siĉ dochody budżetu o kwotĉ 18.004,00 zł,
w tym:
a) dochody bieżące o kwotĉ 18.004,00 zł
- jak w załączniku nr 1
2) Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu o kwotĉ – 18.004,00 zł
a) jak w załączniku nr 2
3) Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
a) zwiĉkszenia planu wydatków bieżących jednostek
budżetowych w kwocie łącznej 18.004,00 zł, w tym:
- zwiĉkszenia
planu
wydatków
związanych
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie – 18.004,00 zł.
- jak w załączniku nr 2.1.
4) W Uchwale Budżetowej Gminy Spytkowice na rok
2010 Nr XL/203/10 Rady Gminy w Spytkowicach

Poz. 6108

z dnia 25 stycznia 2010 roku wprowadza siĉ zmiany
wynikające z §1 i załączników nr 1, 2, 2.1.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu stanowi kwota: 11.816.910,58 zł
2) Wydatki budżetu stanowi kwota: 14.948.980,58 zł
3) Przychody budżetu stanowi kwota: 3.828.266,00
4) Rozchody budżetu stanowi kwota: 696.196,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Barbara Dziur
Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur

6108
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UCHWAŁA NR II/12/2010
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 211 ust. 4, 212 i 237
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r./, Rada Miejska
w Tuchowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Wprowadza siĉ zmiany w Tabeli nr 1 do Uchwały
budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Plan dochodów budżetu Gminy Tuchów na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejsza siĉ plan
dochodów budżetowych o kwotĉ 75.648,00 zł.
2. Wprowadza siĉ zmiany w Tabeli nr 2 do Uchwały
budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Plan wydatków budżetu Gminy Tuchów na 2010 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku
wprowadzonych zmian, zmniejsza siĉ plan wydatków
budżetowych o kwotĉ 75.648,00 zł.
3. Ustala siĉ wydatki z tytułu dotacji udzielanych
z Budżetu Gminy Tuchów w roku 2010 podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.154.002,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne /WPI/ na lata 2010 - 2014,
otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Budżet gminy po zmianach przedstawia siĉ nastĉpująco:
1) Planowane dochody -51.566.312,22 zł
- dochody bieżące - 47.130.240,22 zł
- dochody majątkowe - 4.436.072,00 zł
2) Planowane wydatki - 55.121.692,22 zł
- wydatki bieżące - 44.127.159,22 zł
- wydatki majątkowe - 10.994.533,00 zł .
3) Planowane przychody - 6.727.086,00 zł
4) Planowane rozchody - 3.171.706,00 zł
5) Planowany deficyt - 3.555.380,00 zł
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siĉ
Burmistrzowi Tuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/12/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
Tabela nr 1
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/12/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/12/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr II/12/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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POROZUMIENIE NR 1/2010
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 14.10.2010r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Wiesława Krajewskiego – Starostĉ Dąbrowskiego i Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Wicestarostĉ Dąbrowskiego, zwanym dalej
Przekazującym a Panem Janem Sipiorem – Burmistrzem
Miasta i Gminy Szczucin – zwanym dalej Przejmującym.

3. W sytuacji wystąpienia klĉski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi
temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu
tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe
na pokrycie zwiĉkszonych wydatków związanych
z przywróceniem danej drogi do stanu przejezdności.

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204
poz.2086 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art.
46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80
poz. 526), Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi, o nastĉpującej treści:

§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonywanie prac bĉdących
przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy stosowny
sprzĉt, materiały i surowce. Sposób ich garażowania
i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.

§ 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje na okres zimy 2010/2011 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych
przebiegających na obszarze Gminy Szczucin według
danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust.1, bĉdą wykonywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala siĉ na dzień 1 listopada 2010r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje siĉ do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby
dyżurnej, od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada 2010r.
do 30 kwietnia 2011r.
§ 4.
1. Na rzetelnie wykonane zadania, o których mowa w §
1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacjĉ celową w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści
piĉć tysiĉcy złotych 00/100) brutto w rozbiciu na
1 transzĉ w wysokości 12.006,00 zł (słownie: dwanaście tysiĉcy sześć złotych 00/100) płatną do 31 grudnia 2010r. i 2 transze począwszy od dnia 1 stycznia
2011r. w wysokości 16.497,00 zł (słownie: szesnaście
tysiĉcy czterysta dziewiĉćdziesiąt siedem złotych
00/100) płatne w terminie do 10 stycznia i 10 lutego
2011 roku.
2. Płatności, o których mowa w ust.1, ustala siĉ na podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego
porozumienia.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje siĉ do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów zimowego utrzymania dróg bĉdących przedmiotem niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciĉżkich
warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie
nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje siĉ do telefonicznego powiadomienia Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w terminach
i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym
etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzĉtu i placów składowania a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje siĉ do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych
z nieprawidłową realizacją zadań bĉdących przedmiotem porozumienia a w szczególności Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione
przez pracowników zatrudnionych i wykonujących
swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia
jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie
w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej
po stronie Przejmującego lub też w czasie przejĉcia
zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg
powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy siĉ od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust.1.
3. Każda ze stron porozumienia bĉdzie niezwłocznie
informowała drugą Stronĉ o wystąpieniu szkody dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej
Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które bĉdą
wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia
lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej drogi.
§ 9.
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1. Przejmujący zobowiązuje siĉ do przesłania na adres
Przekazującego
szczegółowego
rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszego porozumienia w terminie
do 31 stycznia 2011r. za dotacjĉ otrzymaną w 2010r.
oraz w terminie do 31 maja 2011r. za transze dotacji
otrzymane w miesiącach od stycznia do kwietnia
2011r.
2. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust.1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur
VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
3.

Zwrot niewykorzystanej
w terminie:

czĉści

dotacji

Poz. 6110

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia bĉdą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

nastąpi
PRZEKAZUJĄCY:

a) w przypadku I transzy 14 dni od wykonania zadania
tj. od 31 grudnia 2010r.,
b) w przypadku pozostałych funduszy 14 dni od 30
kwietnia 2011r.
§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie bĉdzie należycie wykonywał przejĉtych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.
§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski

Burmistrz
mgr Jan Sipior

WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

SKARBNIK GMINY
Grażyna Dadej

SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

Załącznik
do porozumienia zawartego w dniu 14.10.2010r.
pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
i Burmistrzem Miasta i Gminy Szczucin

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY SZCZUCIN OBJĈTYCH
"AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1303K Zawierzbie – Kozłów - Szczucin
1319K Szczucin – Radgoszcz
1307K Swarzów–Mĉdrzechów-Delastowice
1325K Skrzynka – Mĉdrzechów
1317K Szczucin – Maniów – Borki- Załuże
1318K Szczucin – Suchy Grunt-Brzezówka

Kilometraż
od
do
20+301 25+440
0+000
5+413
17+333 18+033
0+000
1+700
0+000 13+788
0+000 15+147

RAZEM

PRZEKAZUJĄCY:

6110

Ilość mb drogi objĉtej akcją
odśnieżania
piaszczenia
5.139
500
5.413
400
700
100
1.700
100
13.788
500
15.147
900
41.887

Uwagi

2.500

PRZEJMUJĄCY:
STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski

BURMISTRZ
mgr Jan Sipior

WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

SKARBNIK GMINY
Grażyna Dadej

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715

– 48172 –

Poz. 6111

6111
6111

POROZUMIENIE NR 2/2010
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 27.10.2010r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Wiesława Krajewskiego – Starostĉ Dąbrowskiego i Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Wicestarostĉ Dąbrowskiego, zwanym dalej
Przekazującym a Panem Kazimierzem Olearczykiem –
Wójtem Gminy Bolesław – zwanym dalej Przejmującym.

3. W sytuacji wystąpienia klĉski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi
temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu
tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe
na pokrycie zwiĉkszonych wydatków związanych
z przywróceniem danej drogi do stanu przejezdności.

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204
poz.2086 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r.
Nr 80 poz. 526), Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi, o nastĉpującej treści:

§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonywanie prac bĉdących
przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy stosowny
sprzĉt, materiały i surowce. Sposób ich garażowania
i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.

§ 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje na okres zimy 2010/2011 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych
przebiegających na obszarze Gminy Bolesław według
danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust.1, bĉdą wykonywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala siĉ na dzień 1 listopada 2010r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje siĉ do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby
dyżurnej, od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada 2010r.
do 30 kwietnia 2011r.
§ 4.
1. Na rzetelnie wykonane zadania, o których mowa
w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacjĉ
celową w wysokości 24.157,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto piĉćdziesiąt siedem złotych
00/100) brutto w rozbiciu na 1 transzĉ w wysokości
7.115,00 zł (słownie: siedem tysiĉcy sto piĉtnaście
złotych 00/100) płatną do 31 grudnia 2010r. i 2 transze począwszy od dnia 1 stycznia 2011r. w wysokości
8.521,00 zł (słownie: osiem tysiĉcy piĉćset dwadzieścia jeden złotych 00/100) płatne w terminie do
10 stycznia i 10 lutego 2011 roku.
2. Płatności, o których mowa w ust.1, ustala siĉ na podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego
porozumienia.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje siĉ do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów zimowego utrzymania dróg bĉdących przedmiotem niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciĉżkich
warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie
nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje siĉ do telefonicznego powiadomienia Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w terminach
i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym
etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzĉtu i placów składowania a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje siĉ do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych
z nieprawidłową realizacją zadań bĉdących przedmiotem porozumienia a w szczególności Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione
przez pracowników zatrudnionych i wykonujących
swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia
jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie
przejĉcia
zadań
związanych
z utrzymaniem
i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy siĉ od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust.1.
3. Każda ze stron porozumienia bĉdzie niezwłocznie
informowała drugą Stronĉ o wystąpieniu szkody dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej
Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które bĉdą
wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia
lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej drogi.

Dziennik Urzĉdowy
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§ 9.
1. Przejmujący zobowiązuje siĉ do przesłania na adres
Przekazującego
szczegółowego
rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszego porozumienia w terminie
do 31 stycznia 2011r. za dotacjĉ otrzymaną w 2010r.
oraz w terminie do 31 maja 2011r. za transze dotacji
otrzymane w miesiącach od stycznia do kwietnia
2011r.
2. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust.1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur
VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
3.

Zwrot niewykorzystanej
w terminie:

czĉści

dotacji

nastąpi

a) w przypadku I transzy 14 dni od wykonania zadania
tj. od 31 grudnia 2010r.,
b) w przypadku pozostałych funduszy 14 dni od 30
kwietnia 2011r.
§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie bĉdzie należycie wykonywał przejĉtych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.

Poz. 6111

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia bĉdą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY:

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski

WÓJT
inż. Kazimierz Olearczyk

WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

SKARBNIK GMINY
Bożena Nowak

SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Załącznik
do porozumienia zawartego
w dniu 27.10.2010r.
pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
i Wójtem Gminy Bolesław

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY BOLESŁAW OBJĈTYCH
"AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
2.
3.
4.

1303K Zawierzbie-Kozłów – Szczucin
1306K Bolesław – Tonia - Bolesław
1309K Zalipie – Samocie
1310K Samocice-Podlipie-Ćwików–Olesno
-Wielopole
1312K Bolesław – Ćwików
1311K Zalipie – Kuzie
1308K Bolesław-Grądy -Wola Mĉdrzechowska

5.
6.
7.

RAZEM

Przekazujący:

6111

Kilometraż
od
do
6+001 13+101
0+000 6+260
2+317 3+267
0+000 6+383
0+000
3+426
0+000

3+990
3+926
0+300

Ilość mb drogi objĉtej akcją
odśnieżania
piaszczenia
7.100
600
6.260
400
950
50
6.383
500
3.990
500
300

500
50
50

25.483

2.150

Uwagi

Przejmujący:
STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski

WÓJT
inż. Kazimierz Olearczyk

WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

SKARBNIK GMINY
Bożena Nowak

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 715

– 48174 –

Poz. 6112

6112
6112

POROZUMIENIE NR 3/2010
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 14.10.2010r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Wiesława Krajewskiego – Starostĉ Dąbrowskiego i Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Wicestarostĉ Dąbrowskiego, zwanym dalej
Przekazującym a Panią Krystyną Świĉtek – Wójtem
Gminy Grĉboszów – zwanym dalej Przejmującym.

3. W sytuacji wystąpienia klĉski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi
temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu
tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe
na pokrycie zwiĉkszonych wydatków związanych
z przywróceniem danej drogi do stanu przejezdności.

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204
poz.2086 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art.
46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80
poz. 526), Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi, o nastĉpującej treści:

§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonywanie prac bĉdących
przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy stosowny
sprzĉt, materiały i surowce. Sposób ich garażowania
i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.

§ 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje na okres zimy 2010/2011 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych
przebiegających na obszarze Gminy Grĉboszów według
danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust.1, bĉdą wykonywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala siĉ na dzień 1 listopada 2010r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje siĉ do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby
dyżurnej, od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada 2010r.
do 30 kwietnia 2011r.
§ 4.
1. Na rzetelnie wykonane zadania, o których mowa
w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacjĉ
celową w wysokości 36.570,00 zł (słownie: trzydzieści
sześć tysiĉcy piĉćset siedemdziesiąt złotych 00/100)
brutto w rozbiciu na 1 transzĉ w wysokości 10.600,00
zł (słownie: dziesiĉć tysiĉcy sześćset złotych 00/100)
płatną do 31 grudnia 2010r. i 2 transze począwszy od
dnia 1 stycznia 2011r. w wysokości 12.985,00 zł
(słownie: dwanaście tysiĉcy dziewiĉćset osiemdziesiąt piĉć złotych 00/100) płatne w terminie do 10
stycznia i 10 lutego 2011 roku.
2. Płatności, o których mowa w ust.1, ustala siĉ na podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego
porozumienia.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje siĉ do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów zimowego utrzymania dróg bĉdących przedmiotem niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciĉżkich
warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie
nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje siĉ do telefonicznego powiadomienia Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w terminach
i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym
etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzĉtu i placów składowania a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje siĉ do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych
z nieprawidłową realizacją zadań bĉdących przedmiotem porozumienia a w szczególności Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione
przez pracowników zatrudnionych i wykonujących
swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia
jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie
przejĉcia
zadań
związanych
z utrzymaniem
i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy siĉ od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust.1.
3. Każda ze stron porozumienia bĉdzie niezwłocznie
informowała drugą Stronĉ o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej
Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które bĉdą
wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia
lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej drogi.

Dziennik Urzĉdowy
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§ 9.
1. Przejmujący zobowiązuje siĉ do przesłania na adres
Przekazującego
szczegółowego
rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszego porozumienia w terminie
do 31 stycznia 2011r. za dotacjĉ otrzymaną w 2010r.
oraz w terminie do 31 maja 2011r. za transze dotacji
otrzymane w miesiącach od stycznia do kwietnia
2011r.
2. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust.1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur
VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
3.

Zwrot niewykorzystanej
w terminie:

czĉści

dotacji

nastąpi

a) w przypadku I transzy 14 dni od wykonania zadania
tj. od 31 grudnia 2010r.,
b) w przypadku pozostałych funduszy 14 dni od 30
kwietnia 2011r.
§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie bĉdzie należycie wykonywał przejĉtych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.

Poz. 6112

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia bĉdą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY:

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski

WÓJT
mgr Krystyna Świĉtek

WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Furgał

SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Załącznik
do porozumienia zawartego
w dniu 14.10.2010 r.
pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
i Wójtem Gminy Grĉboszów

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY GRĈBOSZÓW OBJĈTYCH "
AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1301K Wola Żelichowska – Grĉboszów-Otfinów
1313K Dąbrowa T. – Żelichów
1302K Ujście Jezuickie – Borusowa
1303K Zawierzbie – Kozłów - Szczucin
1304K Grĉboszów - Siedliszowice
1305K Szczurowa – Żelechów
1330K Czyżów – Gorzyce – Kłyż
RAZEM
PRZEKAZUJĄCY:

6112

Kilometraż
od
do
0+000
9+270
12+761 14+061
0+000
8+244
0+000
6+001
0+000
3+030
18+780 21+237
7+576
8+676

Ilość mb drogi objĉtej akcją
odśnieżania
piaszczenia
9.270
800
1.300
200
8.244
800
6.001
400
3.030
200
2.457
50
1.100
50
31.402

Uwagi

2.500

PRZEJMUJĄCY:
STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski

WÓJT
mgr Krystyna Świĉtek

WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Furgał
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POROZUMIENIE NR 4/2010
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 14.10.2010r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Wiesława Krajewskiego – Starostĉ Dąbrowskiego i Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Wicestarostĉ Dąbrowskiego, zwanym dalej
Przekazującym a Panem Krzysztofem Korcem –Wójtem
Gminy Mĉdrzechów – zwanym dalej Przejmującym.

3. W sytuacji wystąpienia klĉski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi
temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu
tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe
na pokrycie zwiĉkszonych wydatków związanych
z przywróceniem danej drogi do stanu przejezdności.

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204
poz.2086 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art.
46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80
poz. 526), Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi, o nastĉpującej treści:

§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonywanie prac bĉdących
przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy stosowny
sprzĉt, materiały i surowce. Sposób ich garażowania
i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.

§ 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje na okres zimy 2010/2011 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych
przebiegających na obszarze Gminy Mĉdrzechów według danych zawartych w załączniku do niniejszego
porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust.1, bĉdą wykonywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala siĉ na dzień 1 listopada 2010r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje siĉ do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby
dyżurnej, od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada 2010r.
do 30 kwietnia 2011r.
§ 4.
1. Na rzetelnie wykonane zadania, o których mowa
w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacjĉ
celową w wysokości 36.570,00 zł (słownie: trzydzieści
sześć tysiĉcy piĉćset siedemdziesiąt złotych 00/100)
brutto w rozbiciu na 1 transzĉ w wysokości 10.600,00
zł (słownie: dziesiĉć tysiĉcy sześćset złotych 00/100)
płatną do 31 grudnia 2010r. i 2 transze począwszy od
dnia 1 stycznia 2011r. w wysokości 12.985,00 zł
(słownie: dwanaście tysiĉcy dziewiĉćset osiemdziesiąt piĉć złotych 00/100) płatne w terminie do
10 stycznia i 10 lutego 2011 roku.
2. Płatności, o których mowa w ust.1, ustala siĉ na podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje siĉ do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów zimowego utrzymania dróg bĉdących przedmiotem niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciĉżkich
warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie
nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje siĉ do telefonicznego powiadomienia Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w terminach
i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym
etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzĉtu i placów składowania a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje siĉ do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych
z nieprawidłową realizacją zadań bĉdących przedmiotem porozumienia a w szczególności Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione
przez pracowników zatrudnionych i wykonujących
swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia
jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie
przejĉcia
zadań
związanych
z utrzymaniem
i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy siĉ od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust.1.
3. Każda ze stron porozumienia bĉdzie niezwłocznie
informowała drugą Stronĉ o wystąpieniu szkody dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej
Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które bĉdą
wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia
lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej drogi.
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§ 9.
1. Przejmujący zobowiązuje siĉ do przesłania na adres
Przekazującego
szczegółowego
rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszego porozumienia w terminie
do 31 stycznia 2011r. za dotacjĉ otrzymaną w 2010r.
oraz w terminie do 31 maja 2011r. za transze dotacji
otrzymane w miesiącach od stycznia do kwietnia 2011r.
2. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust.1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur
VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
3.

Zwrot niewykorzystanej
w terminie:

czĉści

dotacji

nastąpi

a) w przypadku I transzy 14 dni od wykonania zadania
tj. od 31 grudnia 2010r.,
b) w przypadku pozostałych funduszy 14 dni od
30 kwietnia 2011r.
§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie bĉdzie należycie wykonywał przejĉtych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.

Poz. 6113

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia bĉdą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY:

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Korzec

WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Klimaj

SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Załącznik
do porozumienia zawartego
w dniu 14.10.2010 r.
pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
i Wójtem Gminy Mĉdrzechów

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY MĈDRZECHÓW OBJĈTYCH
"AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
2.
3.
4.

1303K Zawierzbie-Kozłów – Szczucin
1307K Swarzów–Mĉdrzechów-Delastowice
1325K Skrzynka-Mĉdrzechów
1308K Bolesław-Grądy-Wola Mĉdrzechow.

Kilometraż
od
do
13+101 20+301
6+600 17+333
1+700
7+373
0+300
8+147

RAZEM

Przekazujący:

31.450

Uwagi

6.625

Przejmujący:
STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski
WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

6113

Ilość mb drogi objĉtej akcją
odśnieżania
piaszczenia
7.200
2.850
10.730
2.950
5.673
400
7.847
435

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Korzec
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POROZUMIENIE NR 5/2010
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 14.10.2010r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Wiesława Krajewskiego – Starostĉ Dąbrowskiego i Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Wicestarostĉ Dąbrowskiego, zwanym dalej
Przekazującym a Panem Witoldem Morawcem – Wójtem Gminy Olesno – zwanym dalej Przejmującym.

3. W sytuacji wystąpienia klĉski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi
temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu
tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe
na pokrycie zwiĉkszonych wydatków związanych
z przywróceniem danej drogi do stanu przejezdności.

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204
poz.2086 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art.
46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80
poz. 526), Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi, o nastĉpującej treści:

§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonywanie prac bĉdących
przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy stosowny
sprzĉt, materiały i surowce. Sposób ich garażowania
i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.

§ 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje na okres zimy 2010/2011 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych
przebiegających na obszarze Gminy Olesno według
danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust.1, bĉdą wykonywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala siĉ na dzień 1 listopada 2010r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje siĉ do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby
dyżurnej, od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 1 listopada 2010r.
do 30 kwietnia 2011r.
§ 4.
1. Na rzetelnie wykonane zadania, o których mowa
w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacjĉ
celową w wysokości 39.254,00 zł (słownie: trzydzieści
dziewiĉć tysiĉcy dwieście piĉćdziesiąt cztery złote
00/100) brutto w rozbiciu na 1 transzĉ w wysokości
11.562,00 złote (słownie: jedenaście tysiĉcy piĉćset
sześćdziesiąt dwa złote 00/100) płatną do 31 grudnia
2010r. i 2 transze począwszy od dnia 1 stycznia 2011r.
w wysokości 13.846,00 złotych (słownie: trzynaście
tysiĉcy osiemset czterdzieści sześć złotych 00/100)
płatne w terminie do 10 stycznia i 10 lutego 2011 roku.
2. Płatności, o których mowa w ust.1, ustala siĉ na podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego
porozumienia.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje siĉ do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów zimowego utrzymania dróg bĉdących przedmiotem niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciĉżkich
warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie
nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje siĉ do telefonicznego powiadomienia Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w terminach
i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym
etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzĉtu i placów składowania a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje siĉ do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych
z nieprawidłową realizacją zadań bĉdących przedmiotem porozumienia a w szczególności Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione
przez pracowników zatrudnionych i wykonujących
swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia
jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego lub też w czasie
przejĉcia
zadań
związanych
z utrzymaniem
i ochroną dróg powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy siĉ od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust.1.
3. Każda ze stron porozumienia bĉdzie niezwłocznie
informowała drugą Stronĉ o wystąpieniu szkody dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej
Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które bĉdą
wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia
lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej drogi.
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§ 9.

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.

1. Przejmujący zobowiązuje siĉ do przesłania na adres
Przekazującego
szczegółowego
rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszego porozumienia w terminie
do 31 stycznia 2011r. za dotacjĉ otrzymaną w 2010r.
oraz w terminie do 31 maja 2011r. za transze dotacji
otrzymane w miesiącach od stycznia do kwietnia
2011r.

§ 13. Spory wynikłe z porozumienia bĉdą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze stron.

2. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust.1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur
VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
3.

Zwrot niewykorzystanej
w terminie:

czĉści

dotacji

Poz. 6114

§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY:

nastąpi

a) w przypadku I transzy 14 dni od wykonania zadania
tj. od 31 grudnia 2010r.,
b) w przypadku pozostałych funduszy 14 dni od 30
kwietnia 2011r.
§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie bĉdzie należycie wykonywał przejĉtych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski

WÓJT
mg rinż. Witold Morawiec

WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

SKARBNIK GMINY
Maria Nowak

SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Załącznik do
porozumienia zawartego
w dniu 14.10.2010 r.
pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
i Wójtem Gminy Olesno

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY OLESNO OBJĈTYCH
"AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
2.
3.
4.

1313K Dąbrowa T. – Żelichów
1307K Swarzów – Mĉdrzechów-Delastowice
1309K Zalipie – Samocice
1310K Samocice-Podlipie-Ćwików-Olesno
Wielopole
1311K Zalipie-Kuzie
1314K Podborze-Smĉgorzów
1316K Dąbrowa T. – Otfinów
1315K Wielopole-Odporyszów-Breń

5.
6.
7.
8.

Kilometraż
od
do
2+440 12+761
0+000 6+600
0+000 2+317
6+383 14+316
0+000
0+000
2+180
0+000

RAZEM
PRZEKAZUJĄCY:
STAROSTA
mgr Wiesław Krajewski
WICESTAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski
6114

3+426
3+262
8+633
1+460

Ilość mb drogi objĉtej akcją
odśnieżania
piaszczenia
10.321
1.000
6.600
500
2.317
100
7.933
1.200
3.426
3.262
6.453
1.460

200
600
400
50

41.772

4.050

Uwagi

PRZEJMUJĄCY:
WÓJT
mgr inż. Witold Morawiec
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POROZUMIENIE NR 6/2010
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w dniu 15 grudnia 2010r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie
Tarnowskiej reprezentowanym przez Pana Tadeusza
Kwiatkowskiego – Starostĉ Dąbrowskiego i Pana Roberta Panterĉ, zwanym dalej Przekazującym a Panem Markiem Lupa – Wójtem Gminy Radgoszcz – zwanym dalej
Przejmującym.

3. W sytuacji wystąpienia klĉski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi
temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu
tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący może przekazać dodatkowe środki finansowe
na pokrycie zwiĉkszonych wydatków związanych
z przywróceniem danej drogi do stanu przejezdności.

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204
poz.2086 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art.
46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80
poz. 526), Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania
drogami powiatowymi, o nastĉpującej treści:

§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie
i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego na wykonywanie prac bĉdących
przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy stosowny
sprzĉt, materiały i surowce. Sposób ich garażowania
i składowania określi we własnym zakresie Przejmujący.

§ 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje na okres zimy 2010/2011 zadania związane
z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych
przebiegających na obszarze Gminy Radgoszcz według
danych zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2.
1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust.1, bĉdą wykonywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa
w ust. 1, ustala siĉ na dzień 15 grudnia 2010r.
§ 3. Przejmujący zobowiązuje siĉ do prowadzenia
zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby
dyżurnej, od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 15 grudnia 2010r.
do 30 kwietnia 2011r.
§ 4.
1. Na rzetelnie wykonane zadania, o których mowa
w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacjĉ
celową w wysokości 40.994,00 zł (słownie: czterdzieści tysiĉcy dziewiĉćset dziewiĉćdziesiąt cztery złote
00/100) brutto w rozbiciu na 1 transzĉ w wysokości
6.000,00 złotych (słownie: sześć tysiĉcy złotych
00/100) płatną do 31 grudnia 2010r. i 2 transze począwszy od dnia 1 stycznia 2011r. w wysokości
17.497,00 zł (słownie: siedemnaście tysiĉcy czterysta
dziewiĉćdziesiąt siedem złotych 00/100) płatne
w terminie do 10 stycznia i 10 lutego 2011 roku.
2. Płatności, o których mowa w ust.1, ustala siĉ na podstawie danych zawartych w załączniku do niniejszego
porozumienia.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje siĉ do powołania
własnych służb dyżurnych, opracowania operatów zimowego utrzymania dróg bĉdących przedmiotem niniejszego porozumienia jak też do składania określonych meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciĉżkich
warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie
nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje siĉ do telefonicznego powiadomienia Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w terminach
i zakresach przez nich ustalonych.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym
etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzĉtu i placów składowania a także sposobów odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 8.
1.

Przejmujący zobowiązuje siĉ do usuwania
i pokrywania wszelkich szkód i roszczeń związanych
z nieprawidłową realizacją zadań bĉdących przedmiotem porozumienia a w szczególności Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione
przez pracowników zatrudnionych i wykonujących
swoje obowiązki w zakresie realizacji porozumienia
jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie
w przypadku, gdy powstaną one z przyczyny leżącej
po stronie Przejmującego lub też w czasie przejĉcia
zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg
powiatowych.

2. Przejmujący ubezpieczy siĉ od odpowiedzialności
cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami,
o których mowa w ust.1.
3. Każda ze stron porozumienia bĉdzie niezwłocznie
informowała drugą Stronĉ o wystąpieniu szkody dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej
Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które bĉdą wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia lub
korzystania z niewłaściwie utrzymanej drogi.
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§ 9.
1. Przejmujący zobowiązuje siĉ do przesłania na adres
Przekazującego
szczegółowego
rozliczenia
z otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszego porozumienia w terminie
do 31 stycznia 2011r. za dotacjĉ otrzymaną w 2010r.
oraz w terminie do 31 maja 2011r. za transze dotacji
otrzymane w miesiącach od stycznia do kwietnia
2011r.
2. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa
w ust.1, Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur
VAT, rachunków i poleceń przelewów związanych
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
3.

Zwrot niewykorzystanej
w terminie:

czĉści

dotacji

nastąpi

a) w przypadku I transzy 14 dni od wykonania zadania
tj. od 31 grudnia 2010r.,
b) w przypadku pozostałych funduszy 14 dni od 30
kwietnia 2011r.
§ 10. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie bĉdzie należycie wykonywał przejĉtych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.

Poz. 6115

§ 12. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy
o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia bĉdą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla każdej ze stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
PRZEKAZUJĄCY:

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Lupa

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Brożek

SKARBNIK POWIATU
Maria Sztorc

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Załącznik
do porozumienia zawartego
w dniu 15.12.2010 r.
pomiĉdzy Zarządem Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
i Wójtem Gminy Radgoszcz

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY RADGOSZCZ OBJĈTYCH
"AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA"
Lp

Nr i nazwa drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1322K Dąbrowa Tarnowska - Radgoszcz
1319K Szczucin - Radgoszcz
1318K Szczucin – Suchy Grunt - Radwan
1327K Radgoszcz - Narożniki
1326K Jamy - Małec
1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice - Lipiny
1324K Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka
RAZEM
Przekazujący:

6115

Kilometraż
od
6+822
5+413
15+147
0+000
9+456
0+000
3+123

do
14+388
12+492
17+568
4+077
11+521
15+174
8+316

Ilość mb drogi objĉtej akcją
odśnieżania
piaszczenia
7.566
1.720
7.079
700
2.421
150
4.077
1.350
2.065
50
15.174
4.615
5.193
1.0000
43.575

Uwagi

9.585

Przejmujący:
STAROSTA
mgr Tadeusz Kwiatkowski

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Lupa

WICESTAROSTA
mgr Robert Pantera

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Brożek
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 15 października 2010 r.
zawarte pomiĉdzy: Województwem Małopolskim,
zwanym dalej „Powierzającym” w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą 31 –
156 Kraków ul. Basztowa 22 reprezentowany przez:
MARKA NAWARĈ – Marszałka Województwa Małopolskiego ROMANA CIEPIELĈ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem
i Gminą Wieliczka, zwaną dalej „Przejmującym”
w imieniu której działa PAN ARTUR KOZIOŁ - Burmistrz
przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Zofii Batko NIP 683
– 00 – 11 – 450
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałĉ XLVIII/770/10 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 30.08.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodników i zatok przystankowych
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka –
Dobczyce - Wieliczka, oraz Uchwałĉ Rady Miejskiej
Nr XXXI/501/2009 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie
przejĉcia zadania od Województwa Małopolskiego,
Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 10 grudnia 2010r
§ 2.
1. Zadanie realizowane bĉdzie w 2010 r. w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radĉ Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla czĉści drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 2 381.314,00 zł. (słownie:
dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysiĉcy trzysta
czternaście złotych 00/100) i składa siĉ z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci : kosztów poniesionych na przygotowanie zadania
o wartości max. 131.314,00 zł
b) robót dla zakresu objĉtego zadaniem o wartości
2.250.000,00 zł

§ 4.
1. Środki finansowe na realizacjĉ zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizacjĉ zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 1 190.657,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewiĉćdziesiąt tysiĉcy sześćset piĉćdziesiąt
siedem złotych 00/100).
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzglĉdnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów do porozumienia w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa
Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane bĉdzie na konto Przejmującego w terminie do 15 dni od daty otrzymania
przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa siĉ dzień obciążenia rachunku bankowego Powierzającego
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a, na
podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 1.059.343,00 zł (słownie: jeden milion piĉćdziesiąt dziewiĉć tysiĉcy trzysta czterdzieści
trzy złote 00/100) na podstawie stosownej Uchwały
Rady Miejskiej.
3.

Kwota
finansowego
udziału
Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego Porozumienia przy uwzglĉdnieniu zasad finansowania
i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.

1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
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2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postĉpowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postĉpowania, informacjĉ o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkĉ
budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizacjĉ zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaźniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z §
4 ust. 5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2010 roku do dnia 10 grudnia.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów czĉściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje w terminie
nie dłuższym niż do dnia do dnia 15 grudnia każdego
roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie dotacji
rozumie siĉ zapłatĉ za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje siĉ do rozliczenia udzielonych przez Powierzającego w każdym roku realizacji
zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych kwot
dotacji w terminie do 15 dni od określonego
w ust. 3. terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje siĉ do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów ksiĉgowych zatwierdzonych do wypłaty wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolĉ wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że:
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane bĉdą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowĉ lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpo6116
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wiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli piĉcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta bĉdzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do użytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje siĉ do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji na rzecz Województwa
Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać bĉdą rozstrzygniĉciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Marszałek
Województwa
Małopolskiego:
Marek Nawara

Burmistrz:
Artur Kozioł

Wicemarszałek
Województwa
Małopolskiego:
Roman Ciepiela

Skarbnik Gminy
Główny Ksiĉgowy
budżetu:
Zofia Batko
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu nastĉpnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie bĉdzie uwzglĉdnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego.
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Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
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Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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