DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 106

Kraków, dnia 9 marca 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁA ZARZĄDU POWI ATU:
826
827
828

–
–
–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

4950

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

4951

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

4952

UCHWAŁY RAD GMIN:
829

–

Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r.

4952

830

–

Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r.

4953

Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XI/66/07 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.

4954

Rady Gminy Klucze z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: poboru podatków
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

4954

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie
Kocmyrzów-Luborzyca

4955

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.

4962

Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4963

Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odroczenia terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje
się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego
uprawnionego.

4963

Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2007 r. Nr XII/46/07 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości.

4966

Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.*

4966
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832
833
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835
836

837

838
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–
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–

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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839

–

– 4950 –

Poz. 826

Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana

4976

ZARZĄDZENIA STAROSTY:
840

841

–

–

842

–

843

–

Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Ośrodku Wsparcia
Dziecka i Rodziny w Chrzanowie na rok 2011.

4976

Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Bł. Edmunda
w Libiążu na rok 2011.

4976

Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej w Rajsku na rok
2011.
Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie w 2011roku.
POROZUMIENIA:

844

845

846

–

–

–

Rady Gminy Laskowa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: przez Gminę Łososina Dolna Gminie Laskowa zadań w zakresie świadczenia usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu

4977

Starosty Suskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. do porozumienia z dnia
16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

4978

Starosty Suskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. do porozumienia z dnia
16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

4978

826
826

UCHWAŁA NR 58/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. uchwala się, co
następuje:
Dział
600

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014
- Drogi publiczne powiatowe, rozdział 60078 - Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok
2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
w tym:

b) dochody majątkowe, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)

Zwiększenia
w złotych
1 150 000
1 150 000
1 150 000

Zmniejszenia
w złotych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 106

– 4951 –

Poz. 827

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

600
60014

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
1 440 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

60078

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:

II. wydatki majątkowe, w tym:
(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 2. Powyższe środki dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej dla Powiatu Myślenickiego w 2011
roku w ramach podziału środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w kwocie 1.150.000zł przeznaczone
będą na realizację zadań:
1. Odbudowa drogi powiatowej nr K1958 Raciechowice
– Mierzeń – Wieża w km 6+000-8+500.

Zmniejszenia
w złotych
290 000
290 000
290 000
290 000
290 000

1 440 000
1 440 000
1 440 000

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Odbudowa drogi powiatowej nr K1923 Myślenice –
Stróża – Zarabie – Pcim – Poręba – Trzemeśnia
w km 3+300-5+500.

Wicestarosta: Tomasz Suņ

827
827

UCHWAŁA NR 65/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
Dział

Rozdział

852
85220

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 852 –
POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej, w dziale 853 – POZOSTAŁE
ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE
POMOC SPOŁECZNA
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oņrodki interwencji kryzysowej
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Zwiększenia
w złotych
9 090
9 090

Zmniejszenia
w złotych
9 090
9 090

9 090
9 090

9 090
9 090
9 090

9 090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 106
853
85321

– 4952 –

Poz. 827,828,829

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci
W tym:

1 800

1 800

1 800

1 800

I. wydatki bieżące, w tym:

1 800
1 246

1 800
1 800

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

1 800
1 246
554

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wicestarosta: Tomasz Suņ

827

828
828

UCHWAŁA NR 60/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ),
art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010
Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
uchwala się, co następuje:
Dział

Rozdział

600
60014

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 600 –
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe:
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
9 500
9 500

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:

Zmniejszenia
w złotych
9 500
9 500

I. wydatki bieżące, w tym:

9 500
9 500
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
9 500
9 500
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
9 500
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedno9 500
stek budżetowych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiai podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojetowego w Myślenicach.
wództwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal
828

829
829

UCHWAŁA NR V/18/10
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy

z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 106

– 4953 –

§ 1. W uchwale Nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego i leśnego, zmienia się § 2, który otrzymuje
brzmienie: " § 2 Na inkasentów podatku rolnego
i leśnego wyznacza się:
1

Zając Józefa

2

Kałuża
Leokadia
Turchan Józef

3
4
5

Stopa
Stanisław
Michalik Maria

6

Łanoszka Józef

7

Masior Lucyna

na terenie sołectwa
Biskupice
na terenie sołectwa
Bodzanów
na terenie sołectwa
Jawczyce
na terenie sołectwa
Łazany
na terenie sołectwa
Przebieczany
na terenie sołectwa
Sławkowice
na terenie sołectwa Sułów

Poz. 829,830
8
9
10
11
12

Dąbrowska
Józefa
Turchan Antoni
Kulma Ryszard
Tańcula
Zbigniew
Mróz Monika

na terenie sołectwa
Szczygłów
na terenie sołectwa Trąbki
na terenie sołectwa
Zborówek
na terenie sołectwa
Tomaszkowice
na terenie sołectwa
Zabłocie"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg

829

830
830

UCHWAŁA NR V/19/10
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 12 art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2010r. Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Biskupice uchwala,
co następuje:

10

Kulma Ryszard

§ 1. W uchwale Nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek
podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru
podatku od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze
inkasa wprowadza się następujące zmiany:

1

Zając Józefa

2

Kałuża Leokadia
Turchan Józef

1)

w § 2 zmienia się pkt 2, który otrzymuje
brzmienie:
"2) Na inkasentów wyznacza się:

1

Zając Józefa

2

Kałuża Leokadia
Turchan Józef

3
4
5

Stopa Stanisław
Michalik Maria

6

Łanoszka Józef

7
8

Masior Lucyna
Dąbrowska
Józefa
Turchan Antoni

9

na terenie sołectwa
Biskupice
na terenie sołectwa
Bodzanów
na terenie sołectwa
Jawczyce
na terenie sołectwa Łazany
na terenie sołectwa
Przebieczany
na terenie sołectwa
Sławkowice
na terenie sołectwa Sułów
na terenie sołectwa
Szczygłów
na terenie sołectwa Trąbki

na terenie sołectwa
Zborówek
11 Tańcula Zbina terenie sołectwa
gniew
Tomaszkowice
12 Mróz Monika
na terenie sołectwa
Zabłocie"
2) w § 3 zmienia się pkt 3, który otrzymuje
brzmienie:
"3) Na inkasentów wyznacza się:

3
4
5

Stopa Stanisław
Michalik Maria

6

Łanoszka Józef

7
8

Masior Lucyna
Dąbrowska
Józefa
Turchan Antoni
Kulma Ryszard

9
10
11
12

Tańcula Zbigniew
Mróz Monika

na terenie sołectwa
Biskupice
na terenie sołectwa
Bodzanów
na terenie sołectwa
Jawczyce
na terenie sołectwa
Łazany
na terenie sołectwa
Przebieczany
na terenie sołectwa
Sławkowice
na terenie sołectwa Sułów
na terenie sołectwa
Szczygłów
na terenie sołectwa Trąbki
na terenie sołectwa
Zborówek
na terenie sołectwa
Tomaszkowice
na terenie sołectwa
Zabłocie"
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.

Poz. 830,831,832

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg

830

831
831

UCHWAŁA NR V/30/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie okreņlenia
inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokoņci inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy –
Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U.
z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Rada Gminy Łapanów
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Łapanów Nr XI/66/07
z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa
wprowadza się następujące zmiany:
- w §1 w ust. 2
1) w wierszu piątym w miejsce inkasenta Władysława
Patality wyznacza się i wpisuje inkasenta Małgorzatę
Gumulińską

3) w wierszu szesnastym w miejsce inkasenta Marta
Nowak wyznacza się i wpisuje inkasenta Martę Woźniak.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Ņliwa

2) w wierszu piętnastym w miejsce inkasenta Mariana
Kowalczyka wyznacza się i wpisuje inkasenta Jerzego
Dudka
831

832
832

UCHWAŁA NR VII/26/2011
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów oraz wysokoņci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 47
§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.),
Rada Gminy Klucze uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości od osób fizycznych, w tym także
pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów
w § 1 wyznacza się:

podatków

wymienionych

1) sołtysów poszczególnych sołectw,
2) P. Krystynę Lemańską zam. Klucze-Osada dla części
sołectwa Klucze obejmującego teren Klucze-Osada.
§ 3.
1. Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni
i zobowiązani do pobierania podatków odpowiednio
od osób zamieszkałych lub posiadających majątek
podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.
2. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.
3. Pobrane kwoty podatków inkasenci zobowiązani są
do wpłacenia w kasie Urzędu Gminy Klucze lub na
właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy Klucze
w terminie 10 dni następujących po ostatnim dniu,
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w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 4. Określa
w wysokościach:

się

wynagrodzenie

za

inkaso

1) 10% (brutto) od kwot pobranych podatków dla sołtysów sołectw: Bydlin, Chechło, Klucze, Rodaki, Ryczówek oraz dla P. Krystyny Lemańskiej,
2) 12% (brutto) od kwot pobranych podatków dla sołtysów sołectw: Jaroszowiec, Kolbark, Krzywopłoty,
Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny,
3) 14% (brutto) od kwot pobranych podatków dla sołtysów sołectw: Bogucin Duży, Cieślin, Golczowice, Hucisko, Zalesie Golczowskie,

Poz. 832,833
§ 6.

1) Traci moc uchwała Nr XXII/140/96 Rady Gminy Klucze
z dnia 15 lutego 1996r. w sprawie ustalenia wysokości
prowizji za pobór podatków i opłat dla inkasentów.
2) Traci moc uchwała Nr VIII/47/99 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 lutego 1999r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego inkasenta dla części sołectwa Klucze obejmującego swym zasięgiem Klucze-Osadę
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Klucze.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze
inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
mgr inż. Józef Kaczmarczyk
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UCHWAŁA NR V/21/11
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie: okreņlenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41
ustawy
z dnia
8 marca
1990
r
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 27
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez
Gminę Kocmyrzów-Luborzyca zadania własnego
z zakresu sportu na terenie Gminy KocmyrzówLuborzyca.
2. Wsparciu finansowemu podlega każdy klub sportowy
nie należący do sektora finansów publicznych i nie
działający w celu osiągnięcia zysku, który prowadzi
działalność na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
3. Przez klub sportowy należy rozumieć osobę prawną
prowadzącą działalność sportową utworzoną na
podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowski
klub sportowy.
4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn.
zm.).
5. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje
w formie dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”,
przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.
6. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:
a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.
§ 2. Warunki otrzymania dotacji
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie wnioskodawcy w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
b) udział klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
c) utrzymania, urządzeń sportowych klubu służących
uprawianiu sportu;
d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego
sprzętu
e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.
f) Delegacji sędziowskich.
Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego,
o którym mowa w § 1 ust. 5.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego
klubu,
2) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
4) wypłaty stypendiów sportowych.

Dziennik Urzędowy
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§ 3. Tryb udzielania dotacji
1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu
sportu jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Wnioski winny być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z tym, że wnioski dotyczące 2011 roku będą
składane w terminie do 14 dni od daty wejścia
w życie niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca wyznacza termin i wzywa
wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia
wniosku.
5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji
bierze się pod uwagę w szczególności:
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania
sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów;
c)
d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania
7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatków na dotacje
o których mowa w § 1 ust. 5 w budżecie gminy.
8. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dokonuje wyboru
wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji
na wybrany projekt w terminie do 30 dni od dnia
uchwalenia budżetu na dany rok, z jednoczesnym
określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt,
a następnie powiadamia o tym pisemnie klub sportowy. W przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana klub sportowy zostaje zobowiązany do korekty wniosku w zakresie wysokości proponowanej
dotacji w określonym terminie. Brak złożenia korekty
w wyznaczonym terminie lub złożenie korekty na inną kwotę niż została przyznana dotacja, uznaje się za
rezygnację klubu sportowego z ubiegania się
o dotacje.
9. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się na
stronie internetowej Gminy.
10. Dotacje na realizacje zadania przekazuję się na rachunek bankowy klubu w dwóch transzach na warunkach określonych w umowie.

Poz. 833
§ 4.

1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy KocmyrzówLuborzyca zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). która
powinna zawierać: oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji; tryb płatności; opis zakresu
rzeczowego zadania; termin wykorzystania dotacji,
nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja; termin
i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin zwrotu
części niewykorzystanej dotacji, z tym, że termin ten
nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego
w umowie dnia wykonania zadania; postanowienia
przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania
przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na
jego finansowanie środków własnych oraz zobowiązanie się podmiotu dotowanego do poddania się
kontroli
w zakresie
wykonywania
zadania
i wykorzystania dotacji.
2. Integralnym elementem umowy jest wniosek zaakceptowany przez Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca
3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana
umowy nie może powodować zwiększania kwoty
przyznanej dotacji.
4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć rzeczowo – finansowych do 20%
pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga
pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 5. Określa się wzór sprawozdania z wykonania
zadania w treści załącznika nr 2 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 23 lutego 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 23 lutego 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
833

834
834

UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001
roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

rzów-Luborzyca oraz Uchwałą Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu
gminy na rok 2011 na kwotę 11 000,00 zł w tym dochody bieżące - jak w załączniku nr 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy KocmyrzówLuborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia
2010 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kocmy-

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec

1. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Załącznik
do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 23 lutego 2011 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
Dział
756

900

Rozdział

Paragraf

Treść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące
wpływy z różnych opłat par. 0690
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody bieżące
wpływy z różnych opłat par. 0690
Razem

Zwiększenia

Zmniejszenia
11 000,00

11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00

11 000,00

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
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UCHWAŁA NR VI/2/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi
zmianami) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami),
art. 5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 17 , poz.95) Rada Gminy Kozłów
uchwala co następuje:
§ 1. W związku z nowym określeniem “nazwy”
stawki podatkowej na określenie wynikające z ustawy
z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 225, poz 1461) nadaje się
następujące brzmienie § 1 ust 2 lit d) Uchwały
Nr III/8/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grud-

nia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:
“związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4 zł od
1m2 powierzchni użytkowej”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR V/15/2011
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odroczenia terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty należnoņci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Michałowice i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz
wskazania organu do tego uprawnionego.
Na podstawie art. 18, ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 59 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz . U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty, zwanych dalej ulgami, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Michałowice, oraz jednostkom
podległym, do których nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej "należnościami" ze wskazaniem organu uprawnionego do udzielania ulg, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, zwanych dalej ,,dłużnikami” oraz określa
warunki
dopuszczalności
udzielania
ulgi
w przypadkach, kiedy ulga stanowić będzie pomoc
publiczną.
2. Uchwała nie dotyczy ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, powstałych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. należności cywilnoprawnej – oznacza to należność
pieniężną (główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę, kary umowne i koszty
dochodzenia tej należności (jako należności uboczne)
wg stanu na dzień podjęcia decyzji, przy czym kwoty
należności od tego samego dłużnika wynikające
z różnych tytułów nie ulegają kumulacji,
2. udzielonych ulgach - oznacza to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności
pieniężnych,
3. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę
prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która posiada wobec Gminy
i jej jednostek podległych dług, wynikający z umów
cywilnoprawnych lub z innych tytułów nie objętych
przepisami ustawy Ordynacja podatkowa,
4. jednostce podległej – oznacza to jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury,
5. uprawnionym organie – rozumie się Wójta Gminy,
który podejmuje decyzję w sprawie udzielenia ulg
w spłacie należności pieniężnych oraz Radę Gminy,
6. ważnym interesie dłużnika – rozumie się przez to
sytuację finansową, majątkową, społeczną, lub gospodarczą, w której zapłata długu bądź jego części
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mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w
przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.
7. ważnym interesie publicznym - rozumie się przez to
interes ogółu mieszkańców gminy, w szczególności
sytuację, gdy zobowiązanie wynika z realizowanych
przez gminę przedsięwzięć mających na celu odtworzenie, odnowę oraz modernizację infrastruktury
technicznej gminy,
8. przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisów unijnych – przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a działalność gospodarcza oznacza wszelką działalność polegającą na oferowaniu towarów, usług na
rynku.
§ 3.
1. Umorzenie należności cywilnoprawnej w całości lub
w części, rozłożenie na raty, bądź odroczenie terminu spłaty może obejmować:
1) należność główną,
2) odsetki,
3) pozostałe koszty wynikające z powstałych zaległości (w szczególności: koszty wezwań, koszty postępowania egzekucyjnego)
2. Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie, bądź rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych przypadających od przedsiębiorców,
niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg określonych niniejszą uchwałą, należy również stosować
postanowienia i procedury przewidziane w ustawie
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej następuje zgodnie
z przepisami
Rozporządzenia
Komisji
/WE/
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie
stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.)
§ 4.
1. Należności cywilnoprawne mogą być umorzone
w całości z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów
albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty
wyższej
od
kosztów
dochodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
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2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 5.
1. Należności cywilnoprawne mogą zostać umorzone
w całości lub w części, na wniosek dłużnika wyłącznie w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym
interesem gminy.
2. W przypadkach, jeżeli terminowe spłacenie należności
cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, Wójt Gminy bez względu na kwotę
należności, na udokumentowany wniosek dłużnika,
może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości
lub części należności albo rozłożyć płatność całości
lub części należności cywilnoprawnych na raty na
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
3. Odroczenie terminu zapłaty bądź rozłożenie na raty
może nastąpić w przypadkach, gdy zastosowanie takiej ulgi, rokuje zapłatę całej należności pieniężnej.
4. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub, którą rozłożono na raty, pobiera się 50 %
należnych odsetek ustawowych lub umownych za
zwłokę, liczonych za okres od dnia złożenia wniosku
do dnia zastosowania ulgi.
5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty odsetki liczone są w pełnej
wysokości, do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji
administracyjnej.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych
rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi
lub umownymi.
7. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 4 ust.
1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 i 2 uchwały, stosowanie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na
raty płatności należności stanowi pomoc publiczną,
a jej udzielenie następuje w ramach pomocy de minimis, z uwzględnieniem warunków określonych
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006.
8. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg,
o których mowa powyżej jest przedłożenie przez
przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:
1) zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dany rok albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
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2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311).
§ 6.
1. Do umarzania należności cywilnoprawnych, są
uprawnieni:
1) Wójt Gminy Michałowice, do kwoty 2 000 zł
2) Wójt Gminy Michałowice po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, jeżeli kwota należności wynosi powyżej 2 000 do kwoty 20 000 zł
3) Rada Gminy Michałowice, jeżeli kwota należności
przekracza 20 000 zł.
2. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty
całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje,
w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa
cywilnego.
§ 7.
1. Umorzenie należności, a także udzielenie ulg w ich
spłacaniu, o których mowa w niniejszej uchwale następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy (porozumienia),
3) w odniesieniu do umarzania należności, wynikających
ze
stosunków
cywilnoprawnych,
w sytuacjach przewidzianych w § 4 ust. 1, pkt 1, 2
i 4 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
2. Projekt umowy (porozumienia), powinien zawierać
między innymi:
1) nazwę aktu, miejsce na nr i datę oraz podstawę
prawną;
2) określenie przedmiotu warunki umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty, gdy ulga
udzielona jest na wniosek dłużnika oraz uzasadnienie.
§ 8.
1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności, dłużnik składa wierzycielowi.
2.

Wniosek o udzielenie
w szczególności:

ulgi

powinien

zawierać

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę
i siedzibę dłużnika;
2) sprecyzowanie żądania;
3) uzasadnienie żądania - szczegółowe informacje
dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających
udzielenie ulgi;
4) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej
sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą
prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
3. Za weryfikację wniosku oraz przygotowanie pełnej
dokumentacji wraz z projektem umowy, porozumienia lub decyzji do udzielenia ulgi w spłacie należno-
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ści odpowiedzialny jest pracownik właściwego referatu Urzędu Gminy.

4. Jeżeli weryfikacja wniosku oraz przygotowanie pełnej
dokumentacji, należy do zakresu działania pozostałych jednostek podległych, wówczas komplet dokumentów wraz z projektem decyzji (porozumienia,
umowy) przekazywany jest do właściwego referatu
Urzędu Gminy w celu jego sprawdzenia.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji wniosku nieprawidłowości, takich, że przedstawione dokumenty uznane są za niewystarczające i na ich podstawie nie można potwierdzić istnienia przesłanek do
udzielenia umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na
raty spłaty należności pieniężnych, pracownik właściwego referatu Urzędu Gminy wzywa dłużnika do
ich uzupełnienia i wyznacza termin ich usunięcia.
6.

Nieuzupełnienie
przez
dłużnika
wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
przedmiotowego wniosku bez rozpatrzenia.

§ 9. Po podjęciu przez organ decyzji o zastosowaniu
ulgi, pracownik merytoryczny właściwego referatu
Urzędu Gminy przekazuje ją:
1. dłużnikowi, jeżeli wniosek był opracowany przez właściwy referat Urzędu Gminy;
2. jednostce organizacyjnej, która niezwłocznie przekazuje decyzję dłużnikowi, jeżeli wniosek był opracowany przez jednostkę podległą.
§ 10. W razie nie zachowania warunków umorzenia,
odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty należności
a ulga została udzielona na wniosek dłużnika i gdy:
1. umorzenie dotyczy części należności – pracownik
merytoryczny wzywa do uregulowania pozostałej do
spłaty kwoty należności pieniężnej wraz z odsetkami
i jednocześnie informuje, że niedotrzymanie warunków umorzenia skutkuje utraceniem mocy podjętej
decyzji;
2. dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie
bądź w ustalonych ratalnie terminach płatności–
pracownik merytoryczny wzywa do uregulowania
pozostałej do spłaty kwoty należności pieniężnej
wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia
wymagalności i jednocześnie informuje, że niedotrzymanie warunków dotyczących odroczenia terminu bądź rozłożenia na raty skutkuje utraceniem mocy podjętej decyzji, a należność staje się wymagalna
wraz z należnymi odsetkami, które naliczane są do
dnia zapłaty.
§ 11.
1. Wójt na wniosek pracownika merytorycznego urzędu,
może uchylić decyzję o udzielonej uldze, jeżeli zaistnieją okoliczności, które będą wskazywały, iż dokumenty
będące
podstawą
wydania
decyzji
o zastosowaniu ulgi zostały sfałszowane, poprawione lub odzwierciedlały sytuację dłużnika niezgodną
ze stanem faktycznym.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.
1 cała należność pieniężna staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami.
§ 12. Kierownicy jednostek podległych przedstawiają Wójtowi Gminy informacje dotyczące udzielonych ulg
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w spłacie należności pieniężnych według stanu na 31
grudnia danego roku, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

pisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 13. Wójt Gminy Michałowice składa Radzie Gminy Michałowice sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz udzielonych ulg według stanu
na dzień 31 grudnia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Michałowice.

§ 14. Traci moc uchwała nr XLVIII/408/2006 Rady
Gminy Michałowice z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się prze-

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady: Adam Bubka
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UCHWAŁA NR V/19/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2007 r. Nr XII/46/07 w sprawie okreņlenia
stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620;
Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Słopnice z dnia
30 października 2007r. Nr XII/46/07 w sprawie stawek
podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopol.),
§ 1 ust.
2 lit.
d
otrzymuje
brzmienie:
„...) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej. "
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Słopnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR V/20/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
Na podstawie art. 3 ust.1 i art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1,
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
zwanej dalej „ustawą”, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Słopnice stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Słopnice zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/86/99 Rady
Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 1999 roku i uchwala,
co następuje:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 308/2004 poz. 3281
z późniejszymi zmianami), zwaną w tekście niniejszej
uchwały „planem” w zakresie:
1) przeznaczenia działek nr: 1060, 1061, 1062, 2474,
8587/1 położonych w Słopnicach Królewskich;
działki nr 26 i części działki nr 2760/1 położonych
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w Słopnicach Szlacheckich – na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) przeznaczenia części działki nr 4908/6 położonej
w Słopnicach Królewskich na tereny agroturystyki
i rekreacji.
2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych do Uchwały Rady Gminy Słopnice
Nr: XXVIII/148/09 z dnia 26 sierpnia 2009r.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunki planu sporządzone na podkładach mapy
zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1 do
Nr 6;
2) rozstrzygnięcia Rady Gminy Słopnice podjęte
w trybie art. 20 „ustawy” –o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 7.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków
i zasad
kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych
warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, linii zabudowy.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.
§ 3.
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Gminy Słopnice, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia
określone na załącznikach graficznych Nr 1 do Nr 6 do
tej uchwały,
2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami do niej wykonawczymi,
3) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć
linie ciągłe na rysunku planu, wyznaczające tereny
o różnym przeznaczeniu oraz o zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania,
4) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię,
w której może być umieszczona ściana budynku lub
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania
w kierunku drogi lub innych wskazanych rysunkiem
zmiany planu elementów zagospodarowania terenu;
zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych
takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna,
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
5) poziomie terenu – rozumie się przez to rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem
głównym do budynku bądź jego samodzielnej części
(klatki schodowej), nie będącym wyłącznie wejściem
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do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych (służących do obsługi budynku),
6) wysokoņci zabudowy (obiektu, budynku) – rozumie
się przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu
terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
7) dachu namiotowym (kopertowym) – rozumie się
przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach,
zbiegających się w jednym wierzchołku,
§ 4.
1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe
przed uchwaleniem planu.
2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust.
1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez
innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu
zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. 1. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się, co następuje:
1) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z
2003r poz.12 z późniejszymi zmianami).
2) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
jest
obowiązek
sporządzenia
raportu
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
3) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: MN - jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, UT/ML
– jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.
4) Tereny objęte zmianą planu, poza działką nr 26 (plan
nr 5) w Słopnicach Szlacheckich położone są
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu - utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06
Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r.
(Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806, poz.
4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr
9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007
r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz.
3294) - dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy
zawarte w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.
5) Dla terenów oznaczonych dodatkowym indeksem
literowym „/PG” ustala się ochronę istniejącego terenu górniczego „Słopnice 1” złóż ropy i gazu, utworzonego Decyzją Ministra Środowiska Nr: DGe/MS/487267/00 z dnia 13.01.2000r. w oparciu o przepisy szczególne.
§ 6. 1. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się, co
następuje:
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1) Dla obiektów mieszkaniowych oraz budynków
o funkcji noclegowej w gospodarstwie agroturystycznym obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych
cech budownictwa regionalnego. Dachy dwu - lub
wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Kalenice
i okapy dachu muszą być poziome. Zakaz otwierania
połaci dachowych (doświetlania poddasza) na odcinku
większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy
krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i namiotowych. Maksymalna wysokość
– dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu
parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu terenu od strony
stoku. Wysokość obiektów nie może przekroczyć 11,0
m od poziomu terenu.
2) Dla budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych)
obowiązują ustalenia zawarte w pkt 1 z wyłączeniem
wysokości budynków. Dla tych obiektów wysokość
nie może przekroczyć 8,0 m od poziomu parteru (poziom ± 0,00). Poziom parteru - maksymalnie 0,60 m
liczony od strony przystokowej terenu.
3) Dla obiektów realizowanych w obszarze położonym
w strefie
eksponowanych
widokowo
stoków
i wierzchowin, oznaczonym w planie indeksem literowym „/k” oprócz ustaleń zawartych w punkcie 1 (z wyłączeniem wysokości obiektów 11,0 m) obowiązują
szczególne warunki architektoniczno-krajobrazowe,
z ograniczeniem
wysokości
obiektów
oraz
z koniecznością
wkomponowania
obiektów
w krajobraz i zagospodarowania działek zielenią. Dla
tych terenów wysokość budynków mieszkalnych nie
może przekroczyć 10 m od terenu od strony przystokowej do najwyższej kalenicy.
4) Dla budynków inwentarskich, składowych, magazynów pasz w gospodarstwie agroturystycznym, gospodarczych i garażowych ustala się realizację dachów dwu - lub wielospadowych o kącie nachylenia
głównych połaci w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość
budynków
inwentarskich,
składowych
i magazynów pasz nie może przekroczyć 12,0 m nad
poziomem terenu. Wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekroczyć 8 m nad poziomem terenu. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków
mieszkalnych,
usługowych
i inwentarskich
z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi
o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu
głównego budynku mieszkalnego, usługowego
i inwentarskiego.
5) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej – 800 m², (w strefie ochrony eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin „/k” - min.
1000 m²), dla zabudowy zagrodowej – min. 1000 m².
Dla terenu agroturystyki i rekreacji wielkość nowo
wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 0,15 ha.
6) W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie,
co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej (w
strefie
eksponowanych
widokowo
stoków
i wierzchowin 40%). Powierzchnia zabudowy nie
większa niż 60 % powierzchni terenu inwestycji.
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7) Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
8) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych.
9) Obowiązuje
stosowanie
pokryć
dachowych
w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu,
czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji
w kolorach pastelowych lub koloru drewna. Wyklucza
się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych,
betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.
§ 7.
1. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia
terenu ustala się, co następuje:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych,
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz
zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3) Zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych lub z indywidualnych studni w oparciu
o przepisy szczególne.
4) Odprowadzenie ścieków komunalnych, określonych w przepisach szczególnych docelowo do
gminnego systemu kanalizacyjnego z odprowadzeniem ścieków na gminną lub lokalną oczyszczalnię. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się wykonanie bezodpływowych,
szczelnych zbiorników z okresowym wywozem
ścieków na oczyszczalnię. Dopuszcza się realizację przyobiektowych, wysokosprawnych oczyszczalni ścieków.
5) Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzone składowisko odpadów zgodnie z zawartymi porozumieniami.
6) Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych
nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych
norm
zanieczyszczeń
powietrza
z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła.
7) Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych.
8) Obsługa
w zakresie
łączności
w oparciu
o istniejący system telekomunikacyjny. Dopuszcza się rozbudowę tego systemu oraz realizacje
nowych sieci, obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych.
9) Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, dojazdów i dojść, nie
wyróżnionych na rysunkach planu, służących obsłudze terenów przeznaczonych pod zainwestowanie oraz terenów rolnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
10) W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje:
a) zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie
z przepisami szczególnymi,
b) na etapie projektowym uwzględnienie zasad
określonych w przepisach dot. uzgadniania
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projektów budowlanych pod kątem ochrony
przeciwpożarowej.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 8.
1. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ OZNACZONE SYMBOLEM - MN
1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące:
a) w Słopnicach Królewskich - działki nr: 1060,
1061 i 1062 (plan nr 1), 2474 (plan nr 2), 8587/1
(plan nr 3),
b) w Słopnicach Szlacheckich - działkę nr 26 (plan
nr 5), i części działki nr 2760/1 (plan nr 6). Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi
i garażami.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
a) budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych),
b) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
c) dróg wewnętrznych, nie wydzielonych dojazdów,
d) zieleni urządzonej i małej architektury
3) Przy realizacji budynków na terenach sąsiadujących z odpowiednimi drogami, o których mowa
poniżej obowiązuje zachowanie linii zabudowy
(wyznaczonych na rysunkach planu):
a) od krawędzi jezdni drogi publicznej klasy L
(gminnej lokalnej) oznaczonej symbolem
„6.2.KDL” w wielkości min. 8 m.
b) od krawędzi jezdni dróg publicznych klasy D
(gminnych dojazdowych) oznaczonych symbolem „6.2.KDD” w wielkości min. 6 m.,
c) od granicy działek istniejących dróg wewnętrznych w wielkości min. 5 m.
4) Dopuszcza się zmniejszenie wielkości określonych
w punkcie 3 lit. a, b i c wyłącznie za zgodą zarządzających drogami w oparciu o przepisy szczególne.
5) Dla terenów położonych w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin oznaczonych dodatkowym indeksem literowym „/k” (plan
nr 5 i 6 w Słopnicach Szlacheckich), obowiązują
dodatkowo szczególne warunki w zakresie kształtowania zabudowy określone w § 6 ust.1 pkt 1, 3,
5 i 6.
6) Dla terenu obejmującego działkę nr 2474 (plan nr
2) położonego w istniejącym terenie górniczym
„Słopnice 1” i oznaczonym dodatkowym indeksem literowym „/PG” obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 pkt 5.
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7) Dostępność komunikacyjna terenów z dróg publicznych
na
warunkach
określonych
w przepisach szczególnych oraz poprzez istniejące dojazdy (drogi wydzielone oraz ustanowione
służebności przejazdu).

2. TERENY ZABUDOWY AGROTURYSTYKI I REKREACJI
OZNACZONE SYMBOLEM – UT/ML
1) Wyznacza się w planie tereny agroturystyki
i rekreacji wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi), obejmujące część działki nr 4908/6 położonej w Słopnicach Królewskich (plan nr 4) jako
podstawowe przeznaczenie terenu. Ustala się realizację budynków związanych gospodarstwem
agroturystycznym (budynki noclegowe, rekreacji
indywidualnej) oraz urządzenia sportu i rekreacji
towarzyszące funkcji agroturystyki.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
a) budynków inwentarskich, składowych, gospodarczych,
b) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
c) zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury i dojściami dla pieszych,
d) dróg wewnętrznych, nie wydzielonych dojazdów.
3) Dostępność komunikacyjna działki z istniejącej
drogi wewnętrznej.
4) Dla części działki położonej w terenie zagrożonym
procesami erozyjno-osuwiskowymi, oznaczonym
dodatkowym indeksem literowym „/o”, przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego obowiązuje
przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania geologicznego terenu oraz ustalenie sposobu posadowienia budynków w oparciu o opracowania
geotechniczne zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.
36 ust. 4 „ustawy” - 5 %.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 11.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Słopnice.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN NR 1

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Poz. 838
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN 2

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Poz. 838
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN 3

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Poz. 838
Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN 4

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Poz. 838
Załącznik nr 5
do uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN 5

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 106

– 4975 –

Poz. 838
Załącznik nr 6
do uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN 6

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 7
do uchwały Nr V/20/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 17 lutego 2011 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Słopnice w sprawie
uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji
zapisanych w planie inwestycji, które należ do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
1. Rada
Gminy
Słopnice
po
zapoznaniu
się z oświadczeniem Wójta Gminy Słopnice z dnia
27 grudnia 2010r., stwierdzającym brak uwag do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Słopnice
w zakresie:
1) przeznaczenia działek nr: 1060, 1061, 1062, 2474,
8587/1 położonych w Słopnicach Królewskich;
działki nr 26 i części działki nr 2760/1 położonych
w Słopnicach Szlacheckich – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) przeznaczenia części działki nr 4908/6 położonej
w Słopnicach Królewskich na tereny agroturystyki i rekreacji,
838

- w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.).
2. W związku z tym, że zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice obejmuje pojedyncze działki i nie wprowadza
nowych zapisów dot. realizacji inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, Rada Gminy Słopnice
stwierdza
brak
potrzeby
rozstrzygnięcia
o sposobie realizacji inwestycji, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz.717 z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Poz. 839,840,841

839
839

UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia odpłatnoņci za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana
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.3
i pkt.14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 ze. zm./ oraz
art.5 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /Dz. U Nr 267, poz.2259
z późn. zm./ Rada Gminy Trzciana uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady odpłatności za
dożywianie
uczniów
w szkołach
podstawowych
i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzciana oraz uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana:

1. do 150% kryterium dochodowego w rodzinie – zwalnia się ucznia z odpłatności, zgodnie z art.8 ustawy
o pomocy społecznej
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Trzcianie
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ņliwa

839

840
840

ZARZĄDZENIE NR 13/2011
STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Oņrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Chrzanowie na rok 2011.
Na podstawie art. 6 pkt. 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka
i Rodziny w roku 2011 – w wysokości 4.232,69 zł.

Starosta
Adam Potocki

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Chrzanowie.
840

841
841

ZARZĄDZENIE NR 14/2011
STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu
na rok 2011.
Na podstawie art. 6 pkt. 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w Domu Dziecka w Libiążu w roku 2011 –
w wysokości 1.687,30 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.
841

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki
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ZARZĄDZENIE NR 15/2011
STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w Wiosce Dziecięcej w Rajsku na rok 2011.
Na podstawie art. 6 pkt. 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w Wiosce Dziecięcej w Rajsku im. Janusza Korczaka w roku 2011 – w wysokości 3.736,79 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi
Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Chrzanowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki

842

843
843

ZARZĄDZENIE NR 16/2011
STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie
w 2011roku.
Na podstawie art. 6 pkt. 15 oraz art. 60
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Płazie
w roku 2011 – w wysokości 2.988,33 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki

843

844
844

POROZUMIENIE
z dnia 21 stycznia 2011 r.
W sprawie powierzenia przez Gminę Łososina
Dolna Gminie Laskowa zadań w zakresie świadczenia
usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte
w dniu 31 stycznia 2011 r. pomiędzy:
1. Gminą Łososina Dolna, reprezentowaną przez Pana
mgr inż. Stanisława Golonkę Wójta Gminy Łososina
Dolna
a
2. Gminą Laskowa reprezentowaną przez Panią
inż. Stanisławę Niebylską – Wójta Gminy Laskowa
Porozumienie zostaje zawarte na podstawie
Uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 21
stycznia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia przez Gminę Łososina Dolna Gmi-

nie Laskowa zadań w zakresie świadczenia usług dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz
do Uchwały Nr 110/XIV/08 Rady Gminy Łososina Dolna z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Laskowa
w sprawie powierzenia przez Gminę Łososina Dolna
Gminie Laskowa zadań z zakresu pomocy społecznej
dotyczących świadczenia usług dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu
Gminy Łososina Dolna.
§ 1.
1. Gmina Laskowa postanawia przyjąć realizację zadań
w zakresie
świadczenia
usług
dla
osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Łososina Dolna.
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2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy Dom
Samopomocy w Ujanowicach będzie przyjmował
osoby, o których mowa w § 1 ust.1. na podstawie decyzji wydanych kierujących Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej zgodnie
z art. 51 b ust.5 ustawy o pomocy społecznej
(Dz.U.2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
z uwzględnieniem § 7 ust.1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia, 2010 r.
w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
(Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz po wcześniejszej konsultacji z Kierownikiem Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ujanowicach.

§ 2.
1. Porozumienie zawiera się na czas określony od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za okresem trzy miesięcznego wypowiedzenia.
§ 3. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 4. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach
po 2 dla każdej ze stron.
§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Koszty dowozu zapewni gmina Laskowa w ramach
otrzymywanych środków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
4.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone
w ośrodku wsparcia ponoszą osoby skierowane
zgodnie z art. 51b. ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami.)

Poz. 844,845,846

GMINA
ŁOSOSINA DOLNA:
Wójt: Stanisław Golonka

GMINA LASKOWA:

Wójt Gminy:
Stanisława Niebylska

844

845
845

ANEKS
STAROSTY SUSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2011 r.
do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad lasami
niestanowiącymi własnoņci Skarbu Państwa.
Strony porozumienia zawartego w dniu 16.01.2008 r.
tj.: Starosta Suski – P. mgr inż. Andrzej Pająk, i Dyrektor
Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi –
P. mgr inż. Józef Omylak ustalają, co następuje:
§ 1.
1. Powierzchnię lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Suskiego
ustala się według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego na podstawie sprawozdawczości GUS.

z porozumienia zawartego w dniu 16.01.2008 r., na
okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r.
3. Terminy przekazywania środków w okresach miesięcznych, do 25 każdego miesiąca.
§ 2. Postanowienia niniejszego aneksu do porozumienia wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia
1.01.2011 r.
Dyrektor BPN
mgr inż. Józef Omylak

2. Ustala się stawkę ryczałtową 1,05 zł /ha/ miesiąc
(brutto) za wypełnianie obowiązków wynikających

Starosta Suski
mgr inż. Andrzej Pająk
Skarbnik Powiatu
Krystyna Kozina

845

846
846

ANEKS
STAROSTY SUSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2011 r.
do porozumienia z dnia 16.01.2008 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leņną w lasach niestanowiących
własnoņci Skarbu Państwa.
Strony
porozumienia
zawartego
w dniu
16.01.2008 r. tj.: Starosta Suski – P. mgr inż. Andrzej
Pająk, i Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice – P. mgr
inż. Stanisław Widz ustalają, co następuje:

§ 1.
1. Powierzchnię lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa położonych na terenie Powiatu Suskiego usta-
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la się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego na podstawie sprawozdawczości GUS.
2. Ustala się stawkę ryczałtową 1,05 zł / ha / miesiąc
(brutto) za wypełnianie obowiązków wynikających
z porozumienia zawartego w dniu 16.01.2008 r., na
okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r.
3. Terminy przekazywania środków w okresach miesięcznych, do 25 każdego miesiąca.
846

Poz. 846

§ 2. Postanowienia niniejszego aneksu do porozumienia wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia
1.01.2011 r.
Nadleśniczy
mgr inż. Stanislaw Widz

Starosta Suski
mgr inż. Andrzej Pająk
Skarbnik Powiatu
Krystyna Kozina
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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: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 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 Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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