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Nr 99

Kraków, dnia 24 marca 2010 r.
TREŚĆ:
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Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXXI/278/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie:
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2010 na terenie Powiatu Brzeskiego
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Rady Gminy Bochnia* z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia
[1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerkiew,
[7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów,
[12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca,
[17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe,
[21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola
Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada uchwalonego uchwałą Rady Gminy
Bochnia Nr XXVII/319/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia
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Rady Gminy Bochnia* z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy
Bochnia uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia
26.10.2006r.

5127

Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXXII/367/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października
2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
przedszkoli.

5127

Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie : ustalenia strefy
płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Limanowa.

5128

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Maków Podhalański.

5129

Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na
terenie Gminy Radłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

5129

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

5137

____________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych
podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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ZESTAWIENIE
628

–

Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zestawienia
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r., położonych na obszarze
Miasta Limanowa
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UCHWAŁA NR XXXIV/305/10
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 16 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/278/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2010 na terenie Powiatu Brzeskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) oraz art. 94 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 2),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu opinii Burmistrza Brzeska,
Burmistrza Czchowa, Wójta Gminy Borzęcin, Wójta
Gminy Dębno, Wójta Gminy Iwkowa, Wójta Gminy
Gnojnik, Wójta Gminy Szczurowa oraz Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Krakowie w załączniku do uchwały
Nr XXXI/278/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia
8 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2010 na terenie
Powiatu Brzeskiego (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 i Nr 227, poz. 1505,
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 95, poz. 788,
Nr 98, poz. 817 i Nr 92, poz. 753.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nr 821, poz. 6611) w § 1 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w pkt 1 uchyla się lit. j;
2) w pkt 2:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) Apteka ul. Rynek 4 32-800 Brzesko nr tel. 0 14
68 63 470"
b) lit.e otrzymuje brzmienie:
"e) Apteka ul. Kościuszki 6 32-800 Brzesko nr tel.
0 14 68 61 380"
c) lit. k otrzymuje brzmienie:
"k) Apteka ul. Głowackiego 26b 32 - 800 Brzesko
nr tel. 0 14 68 64 666"
d) uchyla się lit. l
3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) apteki ogólnodostępne dwuzmianowe, funkcjonujące na terenie miasta Brzeska, pełnią dyżury
w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od
pracy, od godz. 8.00 w piątek do godziny 8.00 w piątek
następnego tygodnia, zgodnie z rozkładem określonym
w poniższej tabeli:

Rozkład dyżurów aptek ogólnodostępnych na rok 2010 pełnionych w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
Adres apteki
Nr telefonu
Dyżur od
Dyżur do
godz. 8.00 (piątek) godz. 8.00 (piątek)
Apteka
014 68 628 88
2010/01/01
2010/01/08
32-800 Brzesko, ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
014 68 640 30
2010/01/08
2010/01/15
32-800 Brzesko, ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum-Bis, Beharo-Bis”
014 68 633 60
2010/01/15
2010/01/22
32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 29
Apteka z PLUSEM
014 66 346 61
2010/01/22
2010/01/29
32-800 Brzesko, ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
014 68 612 22
2010/01/29
2010/02/05
32-800 Brzesko, pl. Kazimierza Wielkiego 3
Apteka Miejska
014 68 646 66
2010/02/05
2010/02/12
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
014 68 619 26
2010/02/12
2010/02/19
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 88
Apteka prywatna Dudzińscy
014 66 312 24
2010/02/19
2010/02/26
32-800 Brzesko, ul. Ogrodowa 13
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Apteka „Centrum”
32-800 Brzesko, ul. Rynek 4
Apteka prywatna „Pod Orłem”
32-800 Brzesko, ul. Sobieskiego 1
Apteka NFOZ „KOLAGEN”
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Apteka Vita
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 6
Apteka
32-800 Brzesko, ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
32-800 Brzesko, ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum-Bis, Beharo-Bis”
32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 29
Apteka z PLUSEM
32-800 Brzesko, ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
32-800 Brzesko, pl. Kazimierza Wielkiego 3
Apteka Miejska
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 88
Apteka prywatna Dudzińscy
32-800 Brzesko, ul. Ogrodowa 13
Apteka „Centrum”
32-800 Brzesko, ul. Rynek 4
Apteka prywatna „Pod Orłem”
32-800 Brzesko, ul. Sobieskiego 1
Apteka NFOZ „KOLAGEN”
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Apteka Vita
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 6
Apteka
32-800 Brzesko, ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
32-800 Brzesko, ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum-Bis, Beharo-Bis”
32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 29
Apteka z PLUSEM
32-800 Brzesko, ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
32-800 Brzesko, pl. Kazimierza Wielkiego 3
Apteka Miejska
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 88
Apteka prywatna Dudzińscy
32-800 Brzesko, ul. Ogrodowa 13
Apteka „Centrum”
32-800 Brzesko, ul. Rynek 4
Apteka prywatna „Pod Orłem”
32-800 Brzesko, ul. Sobieskiego 1
Apteka NFOZ „KOLAGEN”
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Apteka Vita
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 6
Apteka
32-800 Brzesko, ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
32-800 Brzesko, ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum-Bis, Beharo-Bis”
32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 29
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014 68 634 70

2010/02/26

2010/03/05

014 68 49 580

2010/03/05

2010/03/12

014 66 328 63

2010/03/12

2010/03/19

014 68 61 380

2010/03/19

2010/03/26

014 68 628 88

2010/03/26

2010/04/02

014 68 640 30

2010/04/02

2010/04/09

014 68 633 60

2010/04/09

2010/04/16

014 66 346 61

2010/04/16

2010/04/23

014 68 612 22

2010/04/23

2010/04/30

014 68 646 66

2010/04/30

2010/05/07

014 68 619 26

2010/05/07

2010/05/14

014 66 312 24

2010/05/14

2010/05/21

014 68 634 70

2010/05/21

2010/05/28

014 68 49 580

2010/05/28

2010/06/04

014 66 328 63

2010/06/04

2010/06/11

014 68 61 380

2010/06/11

2010/06/18

014 68 628 88

2010/06/18

2010/06/25

014 68 640 30

2010/06/25

2010/07/02

014 68 633 60

2010/07/02

2010/07/09

014 66 346 61

2010/07/09

2010/07/16

014 68 612 22

2010/07/16

2010/07/23

014 68 646 66

2010/07/23

2010/07/30

014 68 619 26

2010/07/30

2010/08/06

014 66 312 24

2010/08/06

2010/08/13

014 68 634 70

2010/08/13

2010/08/20

014 68 49 580

2010/08/20

2010/08/27

014 66 328 63

2010/08/27

2010/09/03

014 68 61 380

2010/09/03

2010/09/10

014 68 628 88

2010/09/10

2010/09/17

014 68 640 30

2010/09/17

2010/09/24

014 68 633 60

2010/09/24

2010/10/01
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
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Apteka z PLUSEM
32-800 Brzesko, ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
32-800 Brzesko, pl. Kazimierza Wielkiego 3
Apteka Miejska
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 26B
Apteka „Jodełka”
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 88
Apteka prywatna Dudzińscy
32-800 Brzesko, ul. Ogrodowa 13
Apteka „Centrum”
32-800 Brzesko, ul. Rynek 4
Apteka prywatna „Pod Orłem”
32-800 Brzesko, ul. Sobieskiego 1
Apteka NFOZ „KOLAGEN”
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Apteka Vita
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 6
Apteka
32-800 Brzesko, ul. Brzezowiecka 16
Apteka Milenium
32-800 Brzesko, ul. Kr. Jadwigi 3
Apteka „Centrum-Bis, Beharo-Bis”
32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 29
Apteka z PLUSEM
32-800 Brzesko, ul. Browarna 5c
Apteka REMEDIUM
32-800 Brzesko, pl. Kazimierza Wielkiego 3
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014 66 346 61

2010/10/01

2010/10/08

014 68 612 22

2010/10/08

2010/10/15

014 68 646 66

2010/10/15

2010/10/22

014 68 619 26

2010/10/22

2010/10/29

014 66 312 24

2010/10/29

2010/11/05

014 68 634 70

2010/11/05

2010/11/12

014 68 495 80

2010/11/12

2010/11/19

014 66 328 63

2010/11/19

2010/11/26

014 68 61 380

2010/11/26

2010/12/03

014 68 628 88

2010/12/03

2010/12/10

014 68 640 30

2010/12/10

2010/12/17

014 68 633 60

2010/12/17

2010/12/24

014 66 346 61

2010/12/24

2010/12/31

014 68 612 22

2010/12/31

2011/01/07

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady:
Sławomir Pater
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UCHWAŁA NR XXX/237/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia
[1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerkiew, [7] Chełm, [8] Cikowice,
[9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice,
[16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice
Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice,
[28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada uchwalonego uchwałą Rady Gminy Bochnia
Nr XXVII/319/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectw Gminy Bochnia
Na podstawie:
- art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r) oraz art. 18.ust.2.pkt 5
i art.41 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r późniejszymi
zmianami),
- po stwierdzeniu zgodności projektu zmian tekstu planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy
Bochnia z polityką przestrzenną Gminy, w tym zasadami
zagospodarowania przestrzennego ujętymi w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia

uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienić zapisy tekstowe miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego SOŁECTW GMINY
BOCHNIA [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice,
[4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerkiew, [7] Chełm,
[8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina,
[15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice,
[18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice
Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki,
[23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada w sposób następujący:
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1.W § 2 ust. 1, pkt.13 otrzymuje brzmienie:
„..13). Wysokości budynku – rozumie się odległość
mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym
wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi
dachu, zgodnie z przepisami odrębnymi..”
2. W § 2 ust. 1, wprowadza się pkt. 17, który
otrzymuje brzmienie:
„..17) głównej bryle budynku – rozumie się część budynku - najwyższą i największą pod względem powierzchni zabudowy. W pojęciu głównej bryły budynku
mieści się forma architektoniczna przenikania prostopadłościanów na podstawie prostokątów tworzących całość bryły. Nie stanowią głównej bryły budynku, składające się na całość obiektu:
a) części mieszkalne, gospodarcze, garażowe - o niższej
niż na głównej bryle budynku kalenicy dachu - dobudowane do głównej bryły budynku,
b) oficyny, wejścia do budynku, wykusze, schody, ganki,
itp.,
3.W § 2 ust. 1, dodaje się pkt. 18 o brzmieniu:
„….18) Położenie budynku na stoku – rozumie się spadek
terenu liczony w odniesieniu do działki budowlanej, gdzie
wielkość nachylenia terenu określona poprzez stosunek
różnicy wysokości do odległości w poziomie, wyrażona
w procentach, jest równa, bądź przekracza 5%. Nachylenie
terenu należy liczyć w odniesieniu do terenu działki budowlanej, po największej linii spadku…”
4. W § 6 ust. 3, pkt. 1, otrzymuje brzmienie:
„..1) dla planowanej autostrady A-4, oznaczonej
na rysunku planu symbolem KDA, zgodnie ustaleniami
podanymi w § 23, w którym zostały podane ustalenia
dla wyznaczonych stref ochrony od uciążliwości komunikacyjnej autostrady, zgodnie z przepisami odrębnymi..”
5. W § 7 wprowadza się ust. 4, który otrzymuje
brzmienie:
„..4. Warunkiem umożliwiającym dokonanie podziału
nieruchomości budowlanej, do której jest ustalona służebność dojazdu, na większą liczbę działek budowlanych, jest zapewnienie minimum 5 m szerokości drogi
służebnej. Związana z dokonywanym podziałem zmiana
warunków świadczenia służebności wymaga zgody
właściciela, bądź zarządcy działki obciążonej służebnością – zgodnie z przepisami odrębnymi; bez uwzględnienia tego warunku zakazuje się podziału nieruchomości budowlanej do której jest ustalona służebność ...”
6. W § 8 ust. 2, likwiduje się pkt. 2b o brzmieniu:
„..wejście akcentowane gankiem lub w inny sposób
powinno znajdować się w części środkowej dłuższego
boku rzutu budynku; zaleca się, by wejścia umieszczone
poza osią symetrii bryły budynku były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi,..”
7. W § 8 ust. 2, pkt. 4a i 4b otrzymuje brzmienie:
„.4a. kształt głównej bryły dachu - dach dwuspadowy
lub wielospadowy, kąt nachylenia symetrycznych połaci
głównych 30 - 45.
4b. pokrycie - gontem drewnianym, dachówką ceramiczną, innymi materiałami i elementami o fakturze
dachówek, blachą ocynkowaną, powlekaną, kolorystyka
dachów powinna być utrzymana w barwach naturalnych (w kolorach brązu, czerwieni, szarości, grafitu,
ciemnej zieleni). Zakazuje się stosowania kolorystki
stanowiącej wyraźny dysonans estetyczny i krajobrazowy; Kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana z kolorystyką
dachu,..”

Poz. 621

8. W § 8 ust. 3, pkt. 3a otrzymuje brzmienie:
„..3a) zwarta, prostopadłościenna, horyzontalna, nakryta
dachem określonym w ust. 2 pkt. 4, ustalenie to nie
dotyczy obiektów gospodarczych gdzie wymogi technologii użytkowania obiektu determinują sposób rozwiązania konstrukcyjnego i architektonicznego.,..”
9. W § 8 ust. 5, likwiduje się pkt. 2, ppkt. a i b
o brzmieniu:
„ 2) Rzut głównej bryły budynku:
a) prostokątny, rzut powinien mieć wymiary zewnętrzne
lub proporcje nawiązujące do parametrów budynków
o cechach tradycyjnych, swoistych dla danej miejscowości lub jej części; pozostałe składniki rzutu, skutkujące
wyglądem budynku, powinny być zaprojektowane
w oparciu o zasady i wymiary zewnętrzne odpowiednich
elementów w budynkach tradycyjnych,
b) wejście akcentowane gankiem lub w inny sposób
powinno znajdować się w części środkowej dłuższego
boku rzutu budynku; zaleca się, by wejścia umieszczone
poza osią symetrii bryły budynku były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi..,”
10. W § 8 ust. 5, likwiduje się pkt. 3c
o brzmieniu:
„...3c) otwory okienne - prostokątne w module kwadratu...”.
11. W § 8 ust. 5, pkt. 4a i 4b otrzymuje brzmienie:
„..4a) kształt głównej bryły dachu - dach dwuspadowy
lub wielospadowy, kąt nachylenia symetrycznych połaci
głównych 30 - 45,
4b) pokrycie - gontem drewnianym, dachówką ceramiczną, innymi materiałami i elementami o fakturze
dachówek, blachą ocynkowaną, powlekaną; Kolorystyka
dachów powinna być utrzymana w barwach naturalnych (w kolorach brązu, czerwieni, szarości, grafitu,
ciemnej zieleni i granatu, czerni); Zakazuje się stosowania kolorystki stanowiącej wyraźny dysonans estetyczny
i krajobrazowy; Kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana
z kolorystyka dachu; Dla zabudowy zagrodowej, letniskowej i usług komercyjnych dopuszcza się stosowanie
tzw. dachów ekologicznych;..”
12. W § 8 ust. 6, pkt. 3c otrzymuje brzmienie:
„...3c) ustalenia zawarte w pkt.3 a i b oraz odniesienia
odnośnie wysokości, zawarte w ust. 7, nie dotyczą
obiektów gospodarczych, gdzie forma obiektu (bryła,
rozpiętość, spadek i kształt dachu) jest uzasadniona
rodzajem działalności i użytkowania obiektu oraz determinowana technologią rozwiązań jego konstrukcji , ..”
13. W § 8 ust. 8, likwiduje się pkt. 2, ppkt. a i b
o brzmieniu:
„.. 2) Rzut głównej bryły budynku:
a) prostokątny, rzut powinien mieć wymiary zewnętrzne
lub proporcje nawiązujące do parametrów budynków
swoistych dla danej miejscowości lub jej części;
b) akcentowane wejście powinno znajdować się w części
środkowej dłuższego boku rzutu budynku; zaleca się, by
wejścia umieszczone poza osią symetrii bryły budynku
były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi,..”
14. W § 8 ust. 8, dodaje się pkt. 4b o brzmieniu:
„..4b) pokrycie - gontem drewnianym, dachówką ceramiczną, innymi materiałami i elementami o fakturze
dachówek, blachą ocynkowaną, powlekaną; Kolorystyka
dachów powinna być utrzymana w barwach naturalnych (w kolorach brązu, czerwieni, szarości, grafitu,
ciemnej zieleni i granatu, czerni); Zakazuje się stosowania kolorystki stanowiącej wyraźny dysonans estetyczny
i krajobrazowy; Kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być stonowana
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z kolorystyka dachu; Dla zabudowy zagrodowej, letniskowej i usług komercyjnych dopuszcza się stosowanie
tzw. dachów ekologicznych;..”
15. W § 8 ust. 9, dodaje się pkt. 3c o brzmieniu:
„.3c) ustalenia zawarte w pkt. 3 a i b oraz odniesienia
odnośnie wysokości, zawarte w ust. 11, nie dotyczą
obiektów gospodarczych, gdzie forma obiektu (bryła,
rozpiętość, spadek i kształt dachu) jest uzasadniony
rodzajem działalności i użytkowania obiektu oraz determinowany technologią rozwiązań jego konstrukcji , ..”
16. W § 8 ust. 10, pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„..4) Ustalenia zawarte w pkt.1 i 2 oraz odniesienia
odnośnie wysokości, zawarte w ust. 11, nie dotyczą
budynków, gdzie kształt obiektu (bryła, rozpiętość, spadek i kształt dachu) jest uzasadniony rodzajem działalności i użytkowania obiektu oraz determinowany technologią rozwiązań jego konstrukcji , ..”
17. W § 8 ust. 12, pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„..5) Urządzenia infrastruktury technicznej i budowlane
obiekty inżynierskie, w szczególności widoczne w krajobrazie (słupy, maszty itp.) powinny być kształtowane
z maksymalnym uwzględnieniem ochrony walorów
krajobrazowych; w szczególności w zakresie doboru
formy i kolorystyki obiektów. Lokalizacja urządzeń sieci
radiokomunikacyjnych może być dokonywana zgodnie
z ustaleniami podanymi w § 6, ust. 20, w odległości
100m od terenów budowlanych wszystkich kategorii.
18. W § 8 ust. 12 dodaje się pkt. 7 o brzmieniu:
„..7) Dla budynków mieszkalnych lokalizowanych na
dużych działkach, powyżej 20a, oraz położonych poza
strefą ochrony kulturowej i cennej krajobrazowo, dopuszcza się indywidualne kształtowanie formy architektonicznej i nie stosowanie do zasad podanych w § 8
ust. 8, 9 i 10.”
19. W § 8 ust. 12 dodaje się pkt. 8 o brzmieniu:
„.. 8) Dla budynków obsługiwanych przez drogi wewnętrzne KDW dopuszcza się odstępstwo od zasad
podanych w § 36 pkt.3 w zakresie zmniejszenia odległości budynków od osi dróg wewnętrznych - dla przypadków lokalizacji głównych wejść do budynków w kontynuacji, bądź uzupełnieniu istniejącej zabudowy.”
20. W § 8 ust. 12 dodaje się pkt. 9 o brzmieniu:
„…9) Odnośnie wysokości budynków położonych
w terenach MN1G,MN1e, MN2e, MN2G, MN2Ge, MPe,
określonych indywidualnie w Rozdziale III, ustala się dla
sytuacji szczególnych – położenia budynków na stokach
lub poniżej korony dróg – licząc do 50 m od linii rozgraniczających dróg do najbliżej od linii położonego elementu obrysu budynku – zwiększenie dopuszczonych
wysokości do 8,5m z tolerancją 10%...”
21. W § 15 ust. 2, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„...2) Realizacji obiektów powyżej 8 m wysokości,
po obu stronach szlaku, licząc od osi szlaku kulturowego
po 100m w każdą stronę.”
22. W § 25 ust. 2, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„....2) Wprowadza się całkowity zakaz zabudowy
i zagospodarowania terenów ZN nową zabudową, czyli
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budynkami mieszkalnymi, w tym zagrodowymi, letniskowymi - okresowego pobytu, budynkami i urządzeniami gospodarczymi, usługowymi, służącymi do produkcji rolniczej oraz służącymi przetwórstwu rolnospożywczemu.
23. W § 41 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„...3) Wysokość budynków mieszkalnych nie może być
większa niż 9,0 m z tolerancją 10%,..”
24. W § 54 ust. 1 pkt. 2d otrzymuje brzmienie:
„..2d) lokalizację obiektów związanych z obsługą ruchu
samochodowego, wzdłuż dróg klasy KDGP, KDG, KDZ,
zgodnie z § 6, ust.8. Kubatura obiektów powinna być
przyjmowana wg ustaleń ust.6, pkt.1,2. Dla przypadków
gdzie o kształcie obiektu decydują względy technologiczne i użytkowe - niemieszkalne, ustalenia ust.6, pkt.
1,2,3 nie obowiązują.
25. W § 54, ust. 6 dodaje się pkt.3, który otrzymuje brzmienie:
„..3) Ilość nadziemnych kondygnacji – 2, w tym poddasza użytkowe.”
26. W § 58 ust. 1, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„..2) Utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością
jej remontów i przebudowy, bez możliwości rozbudowy
i nadbudowy wyłącznie w celu poprawy wyposażenia
w infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczenia stanu
technicznego obiektów..,”
27. W § 65 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„..4. Tereny rezerwowane dla przełożenia drogi wojewódzkiej KW 965 w sołectwie Gorzków, oznaczone na
rysunku planu symbolem "KDG", mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji
projektowanych odcinków drogi,..”
§ 2.
1.Uchwalając wprowadzenie niniejszych zmian
do tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia, Rada Gminy Bochnia, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozstrzyga:
1) o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.
2) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Bochnia,
2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2 są zawarte są w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zofia Pukal
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/237/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24.02.2010
Na podstawie art. 17, pkt. 5) i 20 z dnia 27 marca 2003 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r) o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania
przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, rozstrzyga się
zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych
i środków pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych
będą prowadzone samodzielnie przez Gminę.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi
podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak by optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych
inwestycji realizowanych na terenie Gminy.
Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy , przyjmuje się
uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych nakładów
na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zofia Pukal
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/237/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24.02.2010

Przewodni
Przewodniczący
Rady Gminy:
Zofia Pukal
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UCHWAŁA NR XXX/238/10
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie: zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy
Bochnia uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26.10.2006r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41
ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, 17 i 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm. )
Rada Gminy Bochnia stwierdza zgodność zmiany tekstu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bochnia, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XXIV/199/02 z dnia 28 września 2002 r.
i uchwala zmianę treści § 6 ust. 14 i § 19 ust. 1
pkt 5 tekstu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectw Gminy Bochnia, uchwalonego
uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia
26 października 2006r.
§ 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bochnia
Nr XIII/98/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. niniejsza zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectw Gminy Bochnia obejmuje zmianę treści § 6
ust. 14 i § 19 ust. 1 pkt 5 tekstu planu.
§ 2.

1. Postanowienie § 6. ust.14 po zmianie będzie
mieć następujące brzmienie:
„..Na terenach : zalewowych i podmokłych oraz bezodpływowych, oznaczonych na rysunku planu wprowadza
się całkowity zakaz lokalizacji przedsięwzięć dla których
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest
obligatoryjne w świetle przepisów odrębnych"
2. Postanowienie § 19 ust.1, pkt.5, po zmianie
będzie mieć następujące brzmienie:
„..Na terenach: narażonych na okresowe podtopienia,
podmokłych oraz bezodpływowych wprowadza się całkowity zakaz realizacji przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w świetle przepisów odrębnych”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zofia Pukal
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UCHWAŁA NR XXXV/399/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/367/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych
przez Gminę Brzeszcze przedszkoli.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust.2 pkt 15,
art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.), oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004
nr 256, poz.2572 ze zm.)
Rada Miejska w Brzeszczach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XXXII/367/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2009r.
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w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez
Gminę Brzeszcze przedszkoli
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeszcz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Senkowski
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UCHWAŁA NR XLI/299/2010
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie : ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Limanowa.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 13 ust.1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicz-nych (tekst jednolity
z 2007r. Dz.U. Nr 19 poz.115 ze zmianami), oraz
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 ze zmianami) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje :
§ 1. 1. Na obszarze miasta Limanowa, charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych,
w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów, ustala
się strefę płatnego parkowania
2. Strefa płatnego parkowania obejmuje :
-- ul. Krótką,
-- ul. Bulwary,
-- Plac w Rynku Głównym
3. Strefą płatnego parkowania zarządza Burmistrz
Miasta lub przez niego upoważniony zarządca strefy
postojowej.
§ 2. Za parkowanie pojazdów samochodowych
w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach
płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera
się za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 700 do 1800 oraz w soboty
w godzinach od 700 do 1400 za wyjątkiem świąt.
§ 3. Ustala się następujące stawki za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych :
1) za pierwszą i każdą rozpoczętą godzinę parkowania
2,00 zł/godz.,
2) miesięczny abonament na placu postojowym ogólnodostępnym 80 zł,
3) miesięczny abonament na miejscu postojowym zastrzeżonym (koperta) 150 zł.
§ 4. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych dla następujących użytkowników :
1. Osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób przewożących takich niepełnosprawnych, kierujących pojazdami zaopatrzonymi
w kartę parkingową wydana zgodnie z art. 8 ustawy
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z dnia 20 marca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn.zm.).
2. Kierujących oznakowanymi pojazdami służb
utrzymania dróg oraz służb eksploatujących usytuowane na terenie miasta urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie : energii cieplnej, gazowej, elektrycznej,
zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.
§ 5. 1. Opłaty określone w § 3 pobierane będą
przez upoważnionego przez Burmistrza Miasta zarządcę
strefy postojowej.
2. Pobierając opłatę, zarządca strefy postojowej
wystawia bilet parkingowy z oznaczeniem wystawiającego, datą, czasem postoju oraz obowiązującymi stawkami.
3.
Wystawiony bilet parkingowy obowiązuje
na wszystkich miejscach postojowych w obrębie strefy
w czasie, na który został opłacony.
§ 6. Opłacenie mandatu karnego za postój niezgodny z ustawą Prawo o ruchu drogowym, nałożonego
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest
równoznaczne z opłaceniem czasu postoju w strefie
płatnego parkowania i jest niezależne od wniesienia
opłat za czas postoju.
§ 7. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 3,
pobierana będzie opłata dodatkowa w wyso-kości 30 zł
– płatna na podstawie wezwania do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
§ 8. Traci moc uchwała nr XVI/117/2003 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie:
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta
Limanowa, oraz określenia wysokości stawek opłat
i sposobu ich pobierania ( Dz.U. Woj. Małopolskiego
z 2003r. Nr 413 poz. 4388 ze zm.).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Limanowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa i stronie internetowej.
Przewodniczący Rady:
Ryszard Kulma
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UCHWAŁA NR XXX/325/010
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków
Podhalański.
e) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych
potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na
terenach wsi i tygodniowego na obszarze miasta:
-- dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia
i pracownika,
-- dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow.
całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l na lokal
-- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce
konsumpcyjne,
-- dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę
w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem
-- dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów itp. 20 l na jedno łóżko,
-- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych,
dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem
co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst
jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ Rada Miejska w Makowie Podhalańskim – uchwala
co następuje:
§ 1. Zmienia się treść „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański”
1.
W rozdziale III, § 6 wprowadza się punkt 2a
w następującym brzmieniu: Przyjmuje się minimalną
ilość produkowanych odpadów komunalnych przez
1 osobę zamieszkującą nieruchomość w ilości 660 l/rok.
2. W rozdziale III, § 6, pkt 4 przyjmuje nowe
brzmienie:
4) odpady komunalne niesegregowane i odpady kuchenne należy gromadzić w pojemnikach lub czarnych
workach, uwzględniając następujące normy:
a) mieszkaniec gminy przy tygodniowym cyklu wywozu potrzebuje 22 l pojemności kubła na odpady;
b) trzy-, cztero- i pięcioosobowa rodzina zobowiązana
jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł
o pojemności 120 l;
c) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w kubły o pojemności zapewniającej
pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych
w punktach a i b;
d) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do
liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod
uwagę normatywy zapisane w punktach a i b;

§ 2. Pozostałe ustalenia Regulaminu nie ulegają
zmianie.
§ 3. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XXXII/213/09
RADY GMINY RADŁÓW
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Radłów oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn, 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.),
Rada Gminy w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Radłów oraz
tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) placówce lub placówce oświatowej – należy przez to
rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola, zespoły i punkty przedszkolne oraz szkoły podstawowe
i gimnazja;
2) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę
Radłów;
3) organie prowadzącym placówkę – należy przez to
rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą placówkę;
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4) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu
Gminy Radłów, na zasadach wynikających z przepisów art. 80 lub art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) i niniejszej uchwały, „dotację podmiotową" w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), która przeznaczona jest na dofinansowanie
działalności bieżącej z tytułu prowadzenia placówki
w danym roku budżetowym;
5) uczniu – należy przez to rozumieć również wychowanka w przedszkolu i innej formie wychowania
przedszkolnego;
6) rachunku bankowym – należy przez to rozumieć rachunek bankowy założony przez osobę prowadzącą
placówkę, który służy wyłącznie dla dokonywania
operacji finansowych związanych z prowadzeniem
placówki;
7) rozliczeniu dotacji – należy przez to rozumieć przedstawienie Gminie Radłów informacji, niezbędnych do
kontroli wykorzystania dotacji i ustalania wysokości
dotacji należnej dla placówki oraz ustalenie wysokości
zobowiązania Gminy Radłów z tytułu dopłaty na rzecz
placówki względnie ustalenie kwoty pieniężnej należnej Gminie Radłów z tytułu nadpłaty dotacji;
8) nadpłacie dotacji – należy przez to rozumieć dotacje
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
§ 3. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego
ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 %
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Radłów.
2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne
publiczne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, otrzymuje na każdego
ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Radłów, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 %
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Radłów.
3. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego
ucznia dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów, z tym że
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Radłów – pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole niepubliczne poda planowaną liczbę
uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne
niepubliczne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego
ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Radłów, z tym że na
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ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Radłów – pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania poda planowaną
liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
5. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia
dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego
typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Radłów.
6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Radłów w danym roku – pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda planowaną liczbę uczniów
nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie
wniosku złożonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) datę sporządzenia wniosku;
2) pieczęć organu prowadzącego zawierającą nazwę
organu oraz adres;
3) nazwę placówki, wraz z adresem;
4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do Ewidencji
Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonej przez Gminę Radłów – w przypadku niepublicznego przedszkola, zespołu i punktu przedszkolnego oraz szkoły podstawowej i gimnazjum,
5) datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły
publicznej – w przypadku szkoły niepublicznej;
6) numer rachunku bankowego placówki (wraz ze wskazaniem nazwy banku), na który ma być przekazywana
dotacja;
7) określenie planowanej na dany rok liczby uczniów,
na których ma być udzielona dotacja. Przedszkola dodatkowo podają liczbę:
a) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów,
b) uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin,
c) uczniów niepełnosprawnych;
8) wniosek o dotację winien być podpisany przez osoby
upoważnione do składania w imieniu organu prowadzącego oświadczeń woli i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym
rejestrze.
§ 5. 1. Organ dotujący powiadamia organ prowadzący placówkę o wysokości dotacji ustalonej na jednego ucznia obowiązującej w danym roku, po ustaleniu jej
wysokości.
2. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego kwot w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Radłów, stanowiących podstawę do naliczenia dotacji, organ dotujący dokonuje
weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio,
o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji
na kolejne miesiące danego roku.
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3. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na jednego ucznia powiadamiany jest organ prowadzący placówkę, do końca miesiąca, w którym dokonano takiej
weryfikacji.

6. Organ dotujący w związku z przeprowadzaną
kontrolą prawidłowości wykorzystywania dotacji przez
placówkę może przetwarzać dane osobowe uczniów tej
placówki.

§ 6. 1. Dotacje dla placówek prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne, inne niż Gmina Radłów, są
przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących
placówki.
2. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki.

7. Tryb kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Organ prowadzący placówkę przedkłada organowi dotującemu pisemną informację o aktualnej liczbie
uczniów, do dnia 10 miesiąca, na który zostaje udzielona
dotacja według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
4. Organy prowadzące przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego zobowiązane są do złożenia informacji o terminie przerwy w okresie letnim, nie
później niż do dnia 5 czerwca danego roku.
§ 7. 1. Organ prowadzący placówkę sporządza
i przekazuje organowi dotującemu rozliczenie roczne
otrzymanych dotacji w terminie do dnia 10 stycznia roku
następnego.
2. Rozliczenia dotacji dokonuje się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozliczenie dotacji winno być podpisane przez
osoby upoważnione do składania w imieniu organu
prowadzącego oświadczeń woli i reprezentowania na
zewnątrz, zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym
rejestrze.
4. Organ dotujący może kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej placówce.
5. Osoby upoważnione przez organ dotujący do
przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Nadpłaty dotacji a także dotacje wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem, stwierdzone przez organ
dotujący, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Radłów wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia
stwierdzenia nadpłaty dotacji lub od dnia stwierdzenia
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 8. 1. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący placówkę decyzji o jej likwidacji, jest on zobowiązany
do
poinformowania
organu
dotującego
o planowanym terminie likwidacji w ciągu 14 dni od
daty podjęcia decyzji o likwidacji.
2. Po likwidacji placówki, organ prowadzący zobowiązany jest do dokonania rozliczenia udzielonej
dotacji za okres działalności w danym roku, w terminie
30 dni od daty jej likwidacji.
§ 9. Traci moc: Uchwała nr XXXVI/235/05 Rady
Gminy Radłów z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na
terenie Gminy Radłów przez organy i podmioty nie
zaliczane do sektora finansów publicznych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radłów.
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Kogut

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 99

– 5132 –

Poz. 626
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/213/09
Rady Gminy Radłów
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Radłów, dnia ..............................

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
NA ROK ..........
1. Pełna nazwa i adres szkoły (placówki)1
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych
(ostatnie, aktualne zaświadczenie)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzielenia zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub przedszkola (ostatnia, aktualna decyzja)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Planowana liczba uczniów w:
a) przedszkolu
- z terenu Gminy Radłów ………………….
- z poza terenu Gminy Radłów ……………..
- niepełnosprawnych ……………………….
b) szkole podstawowej ....................
c) gimnazjum ....................
d) innej placówce ....................
7. Osoba prowadząca zobowiązuje się do informowania organu dotującego przez organ prowadzący
o zmianach zachodzących w liczbie uczniów w okresie dotowanym, zmianach zachodzących w nazwie i numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, zmianach zachodzących w nazwie i adresie osoby prawnej i fizycznej, prowadzącej placówkę.
Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
............................................................
Pieczęć i czytelny podpis osoby prowadzącej2
1

Zgodnie z ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji oraz decyzją o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu
zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub przedszkola

2

W przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/213/09
Rady Gminy Radłów
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Informacja o liczbie uczniów
wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji
z budżetu Gminy Radłów na miesiąc .............................. 20... roku
Nazwa i adres placówki .......................................................................................................
...............................................................................................................................................
Faktyczna liczba uczniów w
Przewidywana liczba uczniów
miesiącu poprzedzającym mie- w miesiącu, w którym składasiąc składania informacji
na jest informacja

Przewidywana liczba uczniów
w miesiącu, następującym po
miesiącu, w którym składana
jest informacja

Rok ............................................
Miesiąc ......................................
Liczba uczniów .........................
w
a) przedszkolu (tylko uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów) .....................
w tym uczniów niepełnosprawnych
...................
b) szkole ....................................
c) gimnazjum ............................
d) innej placówce ......................

Rok ............................................
Miesiąc ......................................
Liczba uczniów .........................
w
a) przedszkolu (tylko uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów) .....................
w tym uczniów niepełnosprawnych
...................
b) szkole ....................................
c) gimnazjum ............................
d) innej placówce ......................

Rok ............................................
Miesiąc ......................................
Liczba uczniów .........................
w
a) przedszkolu (tylko uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów) .....................
w tym uczniów niepełnosprawnych
...................
b) szkole ....................................
c) gimnazjum ............................
d) innej placówce ......................

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego),
poświadczam aktualność prawa placówki do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym
danych z przedłożonego w dniu .................................................. wniosku o udzielenie dotacji.
Uwagi:
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Informacja o zmianie rachunku bankowego:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Termin składania informacji do 10 dnia każdego miesiąca.
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie
osoby prowadzącej przedszkole/szkołę
Nr telefonu
..............................
..............................
Pieczątka i podpis
Pieczątka i podpis

Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/213/09
Rady Gminy Radłów
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Data ..............................

Rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Radłów
za 20..... r.
Nazwa i adres placówki .......................................................................................................
...............................................................................................................................................
I. Rozliczenie dotacji:
1. Faktyczna liczba uczniów w 20..... r. ...............................................................................
2. Kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 20..... r. ..........................................................
3. Kwota należnej dotacji .....................................................................................................
4. 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) ..................
III. Rozliczenie rzeczowe wykorzystania dotacji w 20..... r.
1. Wysokość otrzymanej dotacji ..........................................................................................
2. Wysokość wydatków bieżących ........................................................................., w tym:
a) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi ..................................................................
b) wydatki na utrzymanie pomieszczeń ..............................................................................
c) zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek ..................................................
d) pozostałe wydatki (wymienić jakie) ................................................................................
...............................................................................................................................................
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 imię
sporządzającego zestawienie
Nr telefonu
..............................
Pieczątka i podpis

Nazwisko i imię
osoby prowadzącej przedszkole/szkołę
..............................
Pieczątka i podpis

Data ..............................
Uwagi Urzędu Gminy w Radłowie dotyczące rozliczenia dotacji:
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Data .............................. (Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za rozliczenie
dotacji)
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXII/213/09
Rady Gminy Radłów
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Tryb kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
§1
Definicje i postanowienia ogólne
Użyte poniżej określenia oznaczają:
a. „organ kontrolujący” - Wójt Gminy Radłów,
b. „jednostka kontrolowana” - publiczne i niepubliczne przedszkole, zespół i punkt przedszkolny oraz szkoła
podstawowa i gimnazjum objęte postępowaniem kontrolnym,
c. „kontrolujący” - pracownik Urzędu Gminy w Radłowie, któremu polecono wykonanie przeprowadzenia
kontroli.
§2
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej.
2. Upoważnienie podpisuje Wójt Gminy Radłów.
3. Upoważnienie do kontroli zawiera: nazwisko i imię kontrolującego, nazwę jednostki kontrolowanej, okres objęty
kontrolą, termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 1.
4. Kontrole mogą być przeprowadzane przez jednego kontrolującego lub przez zespół wieloosobowy. W drugim
przypadku w upoważnieniu wymienia się nazwiska i imiona wszystkich kontrolujących i wyznacza się kontrolującego koordynatora, kierującego pracami zespołu kontrolnego.
§3
Termin i sposób powiadomienia o przyszłej kontroli
Wójt Gminy Radłów powiadamia pisemnie jednostkę kontrolowaną i organ prowadzący tą jednostkę, o terminie
przyszłej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem.
§4
Tryb przeprowadzenia kontroli
1. Kontrolujący przystępuje do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej (lub dowodu
osobistego) i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących
w jednostce kontrolowanej.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji
przebiegu nauczania.
5. Do badania prawidłowości wykorzystania dotacji kontrolujący stosuje całościową metodę kontroli, która polega
na sprawdzeniu wszystkich operacji finansowych wchodzących w okres objęty kontrolą.
6. Kontrolujący może wzywać kierownika lub pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia wyjaśnień ustnych
lub na piśmie. Kierownik lub pracownicy mogą także składać kontrolerowi pisemne oświadczenia. Pisemne wyjaśnienia i oświadczenia stanowią załączniki do protokołu.
7. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej
osobom nieupoważnionym.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
§5
Protokół kontroli
1. Protokół kontroli powinien zawierać:
a. nazwę kontrolowanej jednostki i jej adres,
b. imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
c. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej,
d. określenie przedmiotowego zakresu kontroli (kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji) i okresu objętego kontrolą,
e. imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i głównego księgowego oraz osób udzielających informacji,
f. przebieg i wyniki czynności kontrolnych,
g. stwierdzone podczas kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny prawidłowości wykorzystania dotacji,
h. zastosowaną całościową metodę kontroli do badania prawidłowości wykorzystania dotacji,
i. informację o załącznikach do protokołu oraz ich wyszczególnienie,
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informację o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie odmowy podpisania protokołu
i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,
k. dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu,
l. informację o wpisie przeprowadzonej kontroli do ewidencji kontroli prowadzonej
w jednostce kontrolowanej.
m. datę i miejsce podpisania protokołu.
2. Protokół na ostatniej stronie podpisuje kontrolujący, kierownik oraz główny księgowy jednostki kontrolowanej.
Każda strona protokołu jest parafowana przez wymienione osoby.
3. W przypadku odmowy podpisania protokołu wyjaśnienia kierownika w tej sprawie załącza się do protokołu.
Odmowę podpisania protokołu i złożenie wyjaśnień kontrolujący odnotowuje w protokole.
4. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody
do podpisania protokołu przez kontrolującego i do realizacji ustaleń kontroli.
5. Kierownikowi i głównemu księgowemu jednostki kontrolowanej przysługuje wniesienie zastrzeżeń do ustaleń
protokołu kontroli do Wójt Gminy Radłów w terminie 7 dni o daty podpisania protokołu.
§6
Postępowanie pokontrolne
1. Na podstawie wyników kontroli kontrolujący przygotowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, które zatwierdza
i podpisuje Wójt Gminy Radłów.
2. Wystąpienie pokontrolne zawiera opis ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości dotyczących prawidłowości
wykorzystania dotacji i przyczyny ich powstania.
3. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się jednostce kontrolowanej nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
4. Jednostka kontrolowana jest obowiązana w terminie 7 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić Wójt
Gminy Radłów o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.
5. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia
zastrzeżenia do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radłowie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wystąpienia,
za pośrednictwem Wójta Gminy Radłów. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa
przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
6. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu
do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Kogut
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Załącznik nr 1
........................................

Radłów, dnia ..............................

(nazwa organu kontrolującego)
Upoważnienie nr ...../..........
Na podstawie ..................................................................................................................
upoważniam ....................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez:
.........................................................................................................................................
(nazwa jednostki kontrolowanej)
Okres objęty kontrolą: ....................................................................................................
Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej (dowodu osobistego).
Kontrolujący jest upoważniony do wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania.
Upoważnienie jest ważne od dnia .............................. do dnia ..............................
....................................................
(pieczęć i podpis Wójta Gminy Radłów)
Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia ................................................................
...................................................
(pieczęć i podpis Wójta Gminy Radłów)
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Kogut
626
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UCHWAŁA NR XLIII/589/2009
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada
Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/444/2009 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli (Dz.Urz.Woj. Małop.
Nr 147, poz. 1059) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 i 4 skreśla się,
2) w § 4 w ust.2 wyrazy „4%” zastępuje się wyrazami
„4,5%”,
3) w § 5 ust. 4 skreśla się,
4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora wynosi od 30% do
50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.”,
5) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości:
a) w oddziale przedszkolnym - 80 złotych miesięcznie,
627

b) w klasach szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych 120 złotych miesięcznie,
c) 120 złotych miesięcznie,
2) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości
50 złotych miesięcznie,
3) sprawowania funkcji doradcy metodycznego,
w wysokości od 10% do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, odpowiedniego
dla posiadanego przez doradcę poziomu wykształcenia.”,
6) § 14 skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2009r., położonych na obszarze Miasta Limanowa
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 2005r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami) oraz
§ 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na
obszarze gminy lub jej części (Dz.U. Nr 250 poz. 1873)

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
za 2009r. położonych na obszarze Miasta Limanowa,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.
Burmistrz Miasta Limanowa:
Marek Czeczótka
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Załącznik nr 1
do Obwieszczenia nr
Burmistrza Miasta Limanowa
z dnia 17 marca 2010 r.

Dziennik
Dziennik Urzędowy
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego Nr
Nr 99
99
Województwa Małopolskiego

1––
––
5140

Poz.
Poz. 628
628

Burmistrz Miasta Limanowa:
Marek Czeczótka
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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.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu 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 Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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