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Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół
prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne niż Miasto Bukowno
osoby prawne i osoby fizyczne , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.

4036

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

4040

Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowice za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

4041

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania.

4041

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym
w mieście Mszana Dolna.

4042

Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
XXXI/333/09 Rady Gminy Nowy Targ, z dnia 29 grudnia 2009r. ; w sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu
i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Nowy Targ przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

4045

Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad
usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Slopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice.

4045

Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słopnice.

4046

Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizowania
i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniach chronionych.

4047

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2010 r. przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii

4049
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523
523

UCHWAŁA NR LIV/298/2010
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych
na terenie Miasta Bukowno przez inne niż Miasto Bukowno osoby prawne i osoby fizyczne , a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póżn. 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;
z późn. zm.) oraz art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
– Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Miasta Bukowno dla publicznych i niepublicznych przedszkoli
i szkół prowadzonych na terenie Miasta przez inne niż
Miasto Bukowno osoby prawne i osoby fizyczne.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn.
zm.);
2) organie prowadzącym przedszkole lub szkołę – należy
przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną
inną niż Miasto Bukowno,
3) uczniach – należy przez to rozumieć również wychowanków w przedszkolu
4) uczniach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b
ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1,
5) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną z budżetu
Miasta Bukowno na zasadach wynikających z art. 80
lub art.90 ustawy i niniejszej uchwały dotację podmiotową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań
przedszkola lub szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej, która może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących przedszkola lub szkoły
6) przedszkolach – należy rozumieć również inne formy
wychowania przedszkolnego, publiczne i niepubliczne
– z zastrzeżeniem §3 ust.5 i 6
Rozdział 2
Podstawa obliczania dotacji
§ 3. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego
ucznia dotację w wysokości 100% wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Bukowno z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola

i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bukowno.
2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego
ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie
Miasta Bukowno wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego
ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bukowno.
3. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia
dotację w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego
typu i rodzaju, prowadzonych przez Miasto Bukowno.
4. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego
ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bukowno w danym roku budżetowym.
5. Organy prowadzące niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego
ucznia objętego ta formą wychowania przedszkolnego
dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie Miasta
Bukowno wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bukowno.
6. Organy prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia
objętego ta formą wychowania przedszkolnego dotację
w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta Bukowno wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bukowno.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji z budżetu miasta
§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie
wniosku o dotację złożonego do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien
zawierać:
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1) datę sporządzenia wniosku,
2) pieczęć organu prowadzącego zawierającą jego nazwę i adres
3) nazwę szkoły lub przedszkola wraz z adresem,
4) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie
publicznego przedszkola lub szkoły, a w przypadku
niepublicznej szkoły lub przedszkola datę wydania
i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły
lub przedszkola, na który będą przekazywane środki
dotacji.
6) określenie planowanej liczby uczniów, którzy będą
uczęszczać do przedszkola lub szkoły do końca roku
budżetowego, na który udzielana jest dotacja, przedszkola dodatkowo podają liczbę:
-- uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno,
-- uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin,
-- uczniów niepełnosprawnych,
7) klauzulę w sprawie zobowiązania do informowania
Burmistrza Miasta przez organ prowadzący o zmianach zachodzących w liczbie uczniów w okresie dotowanym (w szczegółowości jak w pkt 6), zmianach
w nazwie i adresie osoby prowadzącej szkołę lub
przedszkole oraz zmianach w numerze rachunku bankowego w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. Wniosek o dotację winien być podpisany przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami
w aktualnym i właściwym dla organu prowadzącego
rejestrze.
§ 5. 1. O wysokości kwoty dotacji należnej na
ucznia w następnym roku budżetowym Burmistrz Miasta informuje organ prowadzący szkołę lub przedszkole
do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania
dotacji.
2. Dotacja ustalona dla przedszkola lub szkoły
przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub
przedszkola w dwunastu ratach w terminie do 30-go
każdego miesiąca.
3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego kwoty dotacji należnej na ucznia bądź zmiany
rzeczywistej liczby uczniów dotowanego przedszkola lub
szkoły, Burmistrz Miasta dokonuje weryfikacji kwoty
dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę,
zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku oraz dokonuje wypłaty zweryfikowanej
miesięcznej raty dotacji począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
4. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia
szkoły lub przedszkola Burmistrz Miasta informuje organ prowadzący przedszkole lub szkołę do 20-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano takiej weryfikacji.
Rozdział 4
Tryb rozliczania udzielonej dotacji
§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole
sporządza i przekazuje Burmistrzowi Miasta w terminie
do dnia 20 stycznia następnego roku, roczne rozliczenie
przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Poz. 523

2. 1.Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi
jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od
dnia:
1) przekazania z budżetu Miasta Bukowno dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.
Rozdział 5
Tryb i zakres kontroli
§ 7. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego
w Bukownie, zwani dalej „kontrolującymi” mogą dokonywać kontroli w przedszkolach lub szkołach, zwanych
dalej „ kontrolowanymi”, obejmującej:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby
uczniów wykazywanych w informacjach, o których
mowa w § 4 ust.2 pkt 6,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji
zgodnie z zasadami określonymi w art.80 ust.3d oraz
art. 90 ust.3d ustawy.
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie
stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem
kontroli.
§ 8. 1. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli
zawierające:
1) numer upoważnienia,
2) imię i nazwisko kontrolującego,
3) nazwę i adres kontrolowanego,
4) temat kontroli,
5) termin ważności upoważnienia.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany
jest udostępnić kontrolującym dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania.
4. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole kontroli.
5. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres
jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
3) imiona i nazwiska kontrolujących,
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego
kontrolą,
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,
6) opis załączników do protokołu,
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszaniu zastrzeżeń i składania wyjaśnień do
protokołu,
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 83

– 4038 –

9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej
stronie protokołu.
6. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu,
o których mowa w ust.7 i 8.
7. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co
do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia
należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie
14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust.7, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich
analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności
kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część
protokołu kontroli.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości
lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia w stosownym
zakresie. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół
w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
10. Kontrolowany może odmówić podpisania
protokołu kontroli, składając w terminie właściwym
do jego podpisania, wyjaśnienie odmowy.
11. O odmowie podpisania protokołu kontroli
i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni odręczną
wzmiankę, w stosownym miejscu w protokole.
12. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń
kontroli.
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§ 9. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub
odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu
prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.
2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane
wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie
określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić
osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie
realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XVII/102/2007 Rady
Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na
terenie Miasta Bukowno przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański
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Poz. 523
Załącznik
do Uchwały nr LIV/298/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański
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Przewodniczący Rady:
Zbigniew Urbański
524
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UCHWAŁA NR XXXV/228/10
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006, Nr 123, poz. 858
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127,
poz. 886), Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obsługiwanym przez Zakład Instalacji Sanitarnych i Eksploatacji Wodociągów Wiejskich, ustalając tym samym
cenę za 1 m3 wody pobranej z wodociągu gminnego,
w kwocie 2,19 zł plus należny podatek VAT.
§ 2. Utrzymuje się stawkę opłaty abonamentowej
w wysokości 1,80 zł plus podatek VAT miesięcznie,
na odbiorcę, bez względu na dokonany rozmiar poboru
wody oraz w przypadku całkowitego braku poboru wody.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/163/09 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zatwierdzonych uchwałą Nr XV/91/08 Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 5. Zakład Instalacji Sanitarnych i Eksploatacji Wodociągów Wiejskich ogłasza zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 6. Taryfa zatwierdzona niniejszą uchwałą podlega
ogłoszeniu w miejscowej prasie przez Zakład Instalacji Sanitarnych i Eksploatacji Wodociągów Wiejskich w terminie
co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:
mgr Małgorzata Doniec
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UCHWAŁA NR XXXIV/218/2010
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Michałowice za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 58, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380
z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuję:
§ 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 zł za jedną godzinę
udziału w działaniu ratowniczym.
§ 2. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje

ekwiwalent pieniężny w wysokości 5 zł za jedną godzinę
udziału w szkoleniu pożarniczym.
§ 3. Ekwiwalent, o którym mowa w §1 nie przysługuje członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
§ 4. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu Gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Michałowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Janusz Szopa
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UCHWAŁA NR XLV/548/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 50 ust.6 oraz ust. 1-5
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn.zm.) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U.
z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) - Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr V/35/07 Rady Gminy Mszana
Dolna z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2007r.Nr 63 poz.1736)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł
uchwały
otrzymuje
brzmienie:
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia z odpłatności oraz tryb ich pobierania.
2) w § 5 po ust.2 dodaje się ust.2a o brzmieniu:
„2a Na wniosek pracownika socjalnego lub osoby za526

interesowanej można odstąpić od żądania zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze albo obniżyć koszty
opieki w przypadkach szczególnych, między innymi,
gdy osoba przekaże swój majątek gminie, lub jeżeli
występuje długotrwała choroba, jeżeli żądanie zwrotu
wydatków na udzielone świadczenie w całości lub
części stanowiłoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.”
3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a Postanowienia § 1 do § 6 stosuje się odpowiednio
do przyznawania i odpłatności oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk
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UCHWAŁA NR L/321/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście
Mszana Dolna.
Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.8 ust.1a ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.
Nr 19, poz.115 ze zm.) - Rada Miasta Mszana Dolna
uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się zasady kształtowania nazewnictwa
ulic, placów oraz dróg wewnętrznych w mieście Mszana
Dolna zwanych dalej „obiektami miejskimi” , zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowaniu projektów uchwał
w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w mieście Mszana Dolna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.

§ 3. Ustala się wzór wniosku o nadanie nazwy ulicy,
placu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Zasady określone w załacznikach do uchwały
mają zastosowanie także w przypadku zmiany nazwy
obiektu miejskiego.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Władysław Żądło

Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/321/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich w mieście Mszana Dolna
1. Nazwy nadawane są obiektom miejskim w tym:
a) ulicom, przez które rozumie się również drogi w granicach miasta (w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych), ciągi komunikacyjne w obrębach osiedli mieszkaniowych,
b) placom, przez które rozumie sie również rynki, ronda uliczne itp.,
c) parkom, skwerom itp.
2. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy obiektowi miejskiemu, każdorazowo
należy brać pod uwagę następujące kryteria merytoryczne dotyczące nazewnictwa:
a) zachowanie zgodności z tradycją i dziejami miasta Mszana Dolna oraz polskimi regułami nazewniczymi,
b) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji Miasta Mszana Dolna,
c) uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu
d) uwzględnianie nazw pochodzących od nazw własnych, pospolitych lub pamiątkowych, z zachowaniem pomiędzy nimi niezbędnej równowagi
3. Nazwy należy kształtować zgodnie z zasadami polskiej pisowni.
4. Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np.nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenia obce).
5. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.
6. Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadwane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia
śmierci upamiętnianej osoby.
7. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących.
8. Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w mieszkańcami danej ulicy.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
10. W przypadku zmiany nazwy informacja o takiej zmianie powinna zostać ogłoszona w lokalnej prasie
i na stronach internetowych urzędu.
Przewodniczący Rady Miasta:
Władysław Żądło
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr L/321/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 25 stycznia 2010 r.

Zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowaniu projektów uchwał w sprawie nadawania
nazw obiektom miejskim w mieście Mszana Dolna.
1. Nadanie nazwy obiektowi miejskiemu następuje w drodze uchwały Rady Miasta w Mszanie Dolnej.
2. Wszczęcie procedury nadania nazwy obiektowi miejskiemu odbywa się na wniosek lub z urzędu.
3. Wnioski w sprawie nadania nazwy mogą być zgłaszane przez:
a) Burmistrza Miasta Mszana Dolna,
b) grupę co najmniej 5 radnych,
c) grupę co najmniej 30 mieszkańców miasta,
d) instytucje i organizacje mające siedzibę w mieście Mszana Dolna,
4. Wniosek o którym mowa w pkt 3 powinien zawierać:
a) wskazanie obiektu miejskiego do nazwania,
b) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania,
c) uzasadnienie wniosku,
d) propozycję nazwy,
e) informacje o charakterze encyklopedycznym tj. charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub historii, ze
wskazaniem źródła informacji – w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego,
f) pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu - w przypadku, gdy nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej.
5. Wnioski o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu przekazywane są do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Mszana Dolna. Dotyczy to także procedury wszczętej z urzędu na wniosek Burmistrza.
6. Wniosek o nadanie nazwy wymaga zaopiniowania przez Komisję Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta Mszana Dolna.
7. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miasta Mszana Dolna:
a) zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków i wystapień z urzędu o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu
w tym występuje o wymagane opinie i dokumety,
b) przygotowuje projekty uchwał w sprawie nadania nazwy obiektom miejskim wraz z uzasadnieniem,
c) prowadzi ewidencję obiektów miejskich,
d) prowadzi planowanie nazewnictwa równolegle z planowaniem przestrzeni miejskiej.
Przewodniczący Rady Miasta:
Władysław Żądło
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr L/321/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 25 stycznia 2010 r.

WNIOSEK O NADANIE NAZWY ULICY (PLACU)
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UCHWAŁA NR XXXII/343/10
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały XXXI/333/09 Rady Gminy Nowy Targ, z dnia 29 grudnia 2009r. ; w sprawie: trybu
udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji
udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych
na terenie Gminy Nowy Targ przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Na podstawie 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; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.)
Rada Gminy w Nowym Targu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/333/09z dnia 29 grudnia
2009 roku dokonuje się następujących zmian: 1. § 2
ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie z przepisem
art. 80 ust.2 ustawy o systemie oświaty, przysługuje
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Nowy Targ. W przypadku
braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego
przez gminę, podstawą obliczania kwoty dotacji
są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę
na prowadzenie przedszkoli publicznych przewidzianych na jednego ucznia z zastrzeżeniem pkt 2.

1) kwota dotacji na każdego ucznia przysługuje w wysokości 75 procent ustalonych w budżecie Gminy Nowy
Targ wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku braku na terenie gminy przedszkola
prowadzonego przez gminę, podstawą obliczania
kwoty dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych przewidzianych na jednego ucznia z zastrzeżeniem pkt 2.
4. § 6 ust. 1 pkt1 otrzymuje brzmienie:
1) kwota dotacji na każdego ucznia przysługuje w wysokości 40 procent wydatków bieżących ponoszonych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowy Targ. W przypadku braku
na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez
gminę, podstawą obliczania kwoty dotacji są wydatki
bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkoli
publicznych
przewidzianych
na jednego ucznia z zastrzeżeniem pkt 2.
5. w § 9 uchyla się pkt 7.
§ 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie

2. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) kwota dotacji na każdego ucznia przysługuje w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Nowy Targ. W przypadku
braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego
przez gminę, podstawą obliczania kwoty dotacji
są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę
na prowadzenie przedszkoli publicznych przewidzianych na jednego ucznia z zastrzeżeniem pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Nowym Targu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Parzygnat

3. § 5 ust. 1 pkt1 otrzymuje brzmienie:
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UCHWAŁA NR XXXIII/168/10
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Slopnice przy wykorzystaniu
środków z budżetu Gminy Słopnice.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), art. 406 ust. 1 pkt. 6 i 12 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
art. 16a pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn.
zm.) Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Słopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice stanowiące
załącznik do niniejszej Uchwały.
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§ 2. Zasady usuwania wyrobów zawierających
azbest w roku 2010 w gminie Słopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice podlegają
podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/168/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zasady usuwania wyrobów zawierających azbest w 2010 roku w gminie Słopnice przy wykorzystaniu środków
z budżetu Gminy Słopnice
1) Środki z budżetu Gminy Słopnice w 2010 roku przeznacza się na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych i elewacji budynków znajdujących się na terenie gminy
Słopnice. Unieszkodliwianie polegać ma na wywozie i składowaniu odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.
2) Zasady dofinansowania kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych:
a) 90% kosztów unieszkodliwiania odpadów pokrywa budżet Gminy Słopnice,
b) 10 % kosztów unieszkodliwiania odpadów pokrywa ich posiadacz.
3) Unieszkodliwianie odpadów zorganizuje Urząd Gminy w Słopnicach.
4) Posiadacze odpadów pochodzących z nieruchomości położonych w gminie Słopnice mogą wnioskować o pomoc
finansową na unieszkodliwianie odpadów – na zasadach określonych w Uchwale. We wniosku należy podać: rodzaj odpadów, ilość odpadów i miejsce ich zmagazynowania.
5) Usunięcie odpadów azbestowych z obiektu budowlanego i ich zmagazynowanie jest zadaniem właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących
usuwania odpadów azbestowych.
6) Odpady odbierane będą z miejsca ich zmagazynowania. Odpady muszą być zmagazynowane w miejscu do którego jest możliwość dojazdu samochodem ciężarowym.
7) Decyzję o dofinansowaniu pokrycia kosztów wywozu odpadów z konkretnej nieruchomości podejmie Wójt Gminy
Słopnice, biorąc pod uwagę kolejność wniosków, faktyczne przygotowanie odpadów do odbioru oraz posiadane
środki finansowe.
8) Sprawy nieuregulowane w niniejszej Uchwale rozstrzygał będzie Wójt Gminy Słopnice.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR XXXIII/169/10
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Słopnice.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Słopnice stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słopnice podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/169/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słopnice.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słopnice powinien:
I. W zakresie wyposażenia technicznego:
1) Posiadać specjalistyczne środki transportu pozwalające na załadunek, transport i rozładunek odpadów komunalnych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska.
2) Posiadane środki transportu powinny:
a) spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów i być dopuszczone do ruchu drogowego (według przepisów o ruchu drogowym),
b) być przystosowane do odbioru odpadów komunalnych z urządzeń stosowanych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Słopnice,
c) być dostosowane do odbioru odpadów z terenów trudnodostępnych,
d) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
f) pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe otwarte powinny posiadać zabezpieczenie siatką lub plandeką przed rozwiewaniem odpadów,
g) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (przedsiębiorcy).
3) Przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową zapewniającą możliwość garażowania, mycia i dezynfekcji
pojazdów po zakończeniu pracy lub posiadać umowę (pisemne zapewnienie) z uprawnionym przedsiębiorcą
świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji.
4) Przedsiębiorca powinien posiadać wymagane prawem zezwolenia niezbędne do świadczenia usług w zakresie
zbierania lub transportu odpadów komunalnych.
II. W zakresie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania:
5) Przedsiębiorca powinien dostarczać odbierane odpady komunalne do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych - zgodnych z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
6) Przedsiębiorca powinien posiadać aktualne umowy z uprawnionym przedsiębiorcą w zakresie przekazywania
do odzysku lub unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych lub udokumentować gotowość przyjęcia tych odpadów komunalnych przez uprawnionego przedsiębiorcę.
7) Przedsiębiorca przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
może prowadzić ich sortowanie lub kompostowanie w instalacjach do których posiada tytuł prawny na podstawie
odrębnych decyzji.
8) Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – do poziomu określonego w odrębnych przepisach.
III. W zakresie sanitarno-porządkowym:
9) Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.
10) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu,
zapylenia, a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej.
11) Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winna
być prowadzona zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice oraz zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR XXXIII/171/10
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
mieszkaniach chronionych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt 12,

art.53, art.97 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (J. T. Dz.U. z 2008 r. Nr 115,
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poz. 728 z późn. zm.) – Rada Gminy Słopnice uchwala,
co następuje:
§ 1. Organizuje się mieszkanie chronione w lokalu
mieszkalnym o powierzchni użytkowej 26,00 m2, wynajętym od firmy „U MARKA”, 34-615 Słopnice 984.
Mieszkanie obejmuje pokój i łazienkę do wyłącznego
użytkowania oraz ciąg komunikacyjny do użytku wspólnego. Podmiotem wynajmującym jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Słopnicach.
§ 2. 1. Mieszkanie chronione przeznacza się dla
osób, które ze względu na trudną sytuację życiową,
wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują
wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie
wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.
2. Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie
wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną.
3. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się
w szczególności:
a) osobom, rodzinom, którym w wyniku zdarzenia losowego (pożar, zalanie, zawalenie) straciły bezpieczne miejsce zamieszkania lub znalazły się w innej sytuacji kryzysowej.
b) osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i konfliktu
w rodzinie.
c) osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze i zakłady dla nieletnich - dla których
organizuje się mieszkania chronione w celu podejmowania przez te osoby samodzielnych decyzji –
odpowiedzialności za własne życie, umiejętności
niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu,
tworzenia warunków do aktywnego i twórczego życia, kształtowania postaw i wartości.
d) osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom
niepełnosprawnym fizycznie w celu usamodzielnienia życiowego.
4. Mieszkanie nie podlega wykupowi, wynajmowi
i odstąpieniu innym osobom.
§ 3. 1. Mieszkanie chronione przeznacza się dla
osób z terenu Gminy Słopnice, spełniających warunki
określone w § 1.
2. Okres pobytu w mieszkaniu nie powinien być
dłuższy niż 1 rok.
§ 4. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje
się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej
rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.
2. Decyzja, o które mowa w ust.1 określa czas pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt
w mieszkaniu chronionym.
3. Po zakończeniu pobytu w mieszkaniu Gmina
nie ma obowiązku zapewnienia lokalu mieszkalnego.
4. Współprzebywanie w mieszkaniu chronionym
wszystkich osób, którym przyznano pobyt w mieszkaniu
opiera się o poszanowanie godności innych osób, poszanowanie cudzej wartości, respektowanie innych osób
do realizacji własnych potrzeb i zainteresowań, wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji.
§ 5. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu
z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym z tym, że odpłatność ta nie może być mniejsza niż
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10% dochodu własnego tej osoby, a suma odpłatności
wszystkich osób przebywających w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać miesięcznego kosztu przyznanej usługi. Odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym jest proporcjonalna
do liczby osób przebywających wspólnie w tym mieszkaniu oraz do kosztu przyznanej indywidualnie świadczonej usługi w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.
2. Nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu
chronionym osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalonego
zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
3. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu
chronionym zobowiązana jest do regulowania należnych opłat na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach w wysokości określonej w decyzji
administracyjnej.
§ 6. Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje
w szczególności:
1) Korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju lub
samodzielnego pokoju oraz z jego wyposażenia,
2) Korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych, jak kuchni, łazienki, klatki schodowej,
3) Pomocy pracownika socjalnego w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania własnymi
zasobami pieniężnymi, nabywaniu umiejętności społecznych,
4) Pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym.
§ 7. 1. W mieszkaniu chronionym może zamieszkać
tylko osoba wymieniona w decyzji administracyjnej,
o które mowa w § 3.
2. Przez zawarcie związku małżeńskiego współmałżonek osoby zamieszkującej w mieszkaniu chronionym nie nabywa prawa do korzystania z tego mieszkania.
3. Nie nabywa prawa do zamieszkania dziecko
osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.
4. Poza uprawnionymi osobami w mieszkaniu
chronionym nie mogą przebywać inne osoby na czas
dłuższy niż okres wizyty towarzyskiej lub rodzinnej trwający nie dłużej niż 1 dzień.
5. Udostępnienie pomieszczeń mieszkania chronionego w celach pobytowo – noclegowych osobom
nieuprawnionym jest rażącym naruszeniem przepisów
porządkowych i stanowi podstawę do uchylenia decyzji
administracyjnej przyznającej prawo do pobytu
w mieszkaniu chronionym.
§ 8. 1. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania mieszkań chronionych określa Regulamin Pobytu w Mieszkaniu Chronionym.
2. Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do opracowania Regulaminu,
o którym mowa w ust. 1.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słopnicach.
§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice:
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR XLII/297/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 stycznia 2010 r.
przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie
systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust 1
pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 406 pkt. 9 w zw. z art. 408 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony Środowiska
(t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), Rada
Gminy Wielka Wieś uchwala co następuje:
§ 1.
1) Przyjmuje się „Regulamin przyznawania osobom
fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego
alternatywne źródło energii” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2) Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska systemów wykorzystujących alternatywne źródło energii
poprzez zastosowanie proekologicznych nośników
energii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Z dniem wejście w życie niniejszej Uchwały
traci moc Uchwała Rady Gminy Wielka Wieś
Nr XXXIII/241/2009 z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom
fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/297/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji ze budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego
wykorzystującego alternatywne źródło energii
§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy na przedsięwzięcia
polegające na instalacji w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :
1) Alternatywnym źródle energii - rozumie się przez to energię promieni słonecznych;
2) Proekologicznym systemie grzewczym - rozumie się przez to system grzewczy, służący do podgrzewania wody
użytkowej przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii;
3) Nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe - rozumie się przez to budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zarówno będący częścią składową gruntu jak i stanowiący odrębny od gruntu
przedmiot własności, lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość;
4) Dotacji bez bliższego określenia - rozumie się przez to refundację ze środków budżetu Gminy kosztów poniesionych za dokonaną instalację proekologicznego systemu grzewczego udzielaną zgodnie z niniejszym Regulaminem;
5) Instalacji proekologicznego systemu grzewczego – rozumie się przez to działania, wskutek których dotychczasowy
system grzewczy zostaje przekształcony w proekologiczny system grzewczy w drodze uzupełnienia o proekologiczny komponent systemu lub wymieniony na proekologiczny system grzewczy.
§ 3.
1) Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. zameldowane są na pobyt stały na terenie Gminy Wielka Wieś;
2. mają uregulowaną gospodarkę odpadami, udokumentowaną stosownymi umowami;
3. są właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielka Wieś, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, w której zainstalowany został proekologiczny system grzewczy objęty dotacją;
4. dokonały w tej nieruchomości, po dniu wejścia w życie uchwały, instalacji proekologicznego systemu
grzewczego, w sposób umożliwiający jego ciągłe używanie i przeprowadziły jego odbiór techniczny.
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2) Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy cywilnoprawnej, po dokonaniu instalacji proekologicznego systemu grzewczego i stanowi refundację kosztów zakupu proekologicznego komponentu systemu.
3) Dotacja na instalację proekologicznego systemu grzewczego w danej nieruchomości przeznaczonej na cele
mieszkaniowe przysługuje tylko jeden raz.
§ 4.
1) Wysokość dotacji na zakup proekologicznego systemu grzewczego, wynosi: 2.500,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) W przypadku lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość i posiadającego indywidualny system grzewczy, dotacji udziela się właścicielowi lokalu w kwocie wskazanej w ust. 1.
§ 5.
1) Celem uzyskania dotacji właściciele obowiązani są przedłożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów.
2) Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać:
1. imię, nazwisko, adres zameldowania Wnioskodawcy potwierdzone kserokopią dowodu osobistego;
2. oznaczenie objętej instalacją nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz aktualny dokument
(nie starszy niż 3 m-ce) potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości;
3. oznaczenie zainstalowanego proekologicznego systemu grzewczego;
4. faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na zakup proekologicznego systemu grzewczego
z wyszczególnieniem jego ceny - dokumenty te winny, jako nabywcę systemu wskazywać osobę posiadającą tytuł
prawny do nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub projekt jego montażu;
5. protokół odbioru proekologicznego systemu grzewczego, zainstalowanego przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia,
6. informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na sfinansowanie zadania, którego dotyczy wniosek, o ile takie były lub są planowane do pozyskania;
7. określenie, czy wypłata dotacji ma nastąpić przelewem na wskazany rachunek bankowy, czy gotówką
do rąk Wnioskodawcy;
8. kserokopie umów na wywóz odpadów komunalnych z posesji.
3) Wójt Gminy Wielka Wieś może, w drodze zarządzenia, ustalić wzór wniosku o udzielenie dotacji, uwzględniając
w szczególności potrzebę przedstawienia w przejrzystej formie danych opisanych w ust.2.
§ 6.
1) Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Wielka Wieś, w kolejności ich wpływu.
2) Wójt Gminy Wielka Wieś odmawia przyznania dotacji, jeżeli:
a) wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 5 ust.2, a braków tych nie usunięto w zakreślonym terminie
pomimo wezwania.
b) Wnioskodawca nie spełnia kryteriów wskazanych w § 3;
c) dotacja na instalację w nieruchomości objętej wnioskiem została już udzielona;
3) Jeśli nie zachodzą okoliczności opisane w ust. 2, upoważnieni pracownicy Gminy Wielka Wieś stwierdzają w drodze oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, czy proekologiczny system grzewczy został wykonany i funkcjonuje poprawnie. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem pozytywnego
rozpatrzenia wniosku.
4) Uwzględnienie wniosku polega na zaproszeniu Wnioskodawcy przez Wójta Gminy Wielka Wieś do zawarcia
umowy opisanej w § 3 ust. 2 i § 7, opiewającej na kwotę dotacji obliczoną przez Wójta Gminy Wielka Wieś zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 wedle danych zawartych we wniosku. Umowa winna być zawarta w ciągu 14 dni
od doręczenia informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu.
5) Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy lub na żądanie Wnioskodawcy wypłacana
gotówką w kasie Urzędu Gminy Wielka Wieś, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
6) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy nie zawarto umowy w terminie wynikającym z ust. 4, dotacja
nie zostanie udzielona.
7) Wniosek zakwalifikowany, którego nie zrealizowano w danym roku z powodu wyczerpania środków budżetu
Gminy przeznaczonych na przedmiotowe dotacje w danym roku budżetowym, w kolejnym roku kalendarzowym
podlega realizacji w pierwszej kolejności, bez konieczności ponownego składania wniosku i weryfikowania
go przez Wójta Gminy.
§ 7.
1) Umowa o przyznanie dotacji zawiera w szczególności:
1. zobowiązanie Wnioskodawcy do umożliwienia przeprowadzenia w każdym czasie kontroli wykonanych
prac przez upoważnionego przedstawiciela Gminy Wielka Wieś;
2. zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach opisanych
w ust. 2 oraz zasady zwrotu kwoty.

Dziennik
Dziennik Urzędowy
Urzędowy
Województwa
Województwa Małopolskiego
Małopolskiego Nr
Nr 83
83

2––
––
4051

Poz.
Poz. 532
532

2) Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie w wypadku:
1. zaprzestania używania proekologicznego systemu grzewczego z przyczyn zależnych od Wnioskodawcy
w ciągu 5-ciu lat od udzielenia dotacji.
2. stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku lub dołączone do niego dokumenty i oświadczenia są sfałszowane lub niezgodne z rzeczywistym stanem, istniejącym w dniu ich wystawienia.
3. zerwanie umów na unieszkodliwianie odpadów komunalnych w ciągu 5 – ciu lat od udzielenia dotacji.
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Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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