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ROZPORZĄDZENIE NR 5/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasiĉgu ich działania.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu
zdolnoņci do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz.
1556) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustalam siedziby oraz okreņlam terytorialny zasięg
działania powiatowych komisji lekarskich zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Wykonanie rozporządzenia powierzam Dyrektorowi
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
starostom i prezydentom miast na prawach powiatu.
933

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Nr 1/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia
siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania, zmienione rozporządzeniami
Nr 2/10 z dnia 4 lutego 2010 r. i Nr 3/10 z dnia 16 marca
2010 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
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Poz. 933
Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 5/11
Wojewody Małopolskiego
z dnia 7 marca 2011 r.

SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĈG DZIAŁANIA
POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH
Lp.

Nazwa Komisji

Terytorialny zasięg działania
komisji lekarskiej
Miasta: Bochnia, Nowy Wiņnicz
Gminy: Bochnia, Drwinia, Łapanów,
Lipnica Murowana, Rzezawa, Trzciana, Żegocina

Siedziba powiatowej
komisji lekarskiej
Bochnia,
ul. Konstytucji 3 Maja 21

1.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Bocheńskiego

2.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Brzeskiego
Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Chrzanowskiego

Miasta: Brzesko, Czchów
Gminy: Borzęcin, Dębno, Gnojnik,
Iwkowa, Szczurowa
Miasta: Alwernia, Chrzanów, Libiąż,
Trzebinia
Gminy: Babice

Brzesko,
ul. Piastowska 2

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Dąbrowskiego

Gminy: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz,
Miasta i gminy: Dąbrowa Tarnowska,
Szczucin
Miasta: Gorlice, Biecz, Bobowa
Gminy: Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uņcie Gorlickie
Miasto: Krzeszowice, Słomniki,
Gminy: Iwanowice, Czernichów, Igołomia -Wawrzeńczyce, JerzmanowicePrzeginia, Kocmyrzów-Luborzyca,
Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieņ, Zabierzów, Zielonki
Miasta i gminy: Skała, Skawina,
Ņwiątniki Górne
Miasta: Limanowa, Mszana Dolna
Gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica,
Laskowa, Limanowa, Łukowica,
Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice,
Tymbark
Gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów,
Książ Wielki, Miechów, Racławice,
Słaboszów
Miasto: Sułkowice
Gminy: Lubień, Pcim, Raciechowice,
Siepraw, Tokarnia, Wiņniowa

Dąbrowa Tarnowska,

3.

4.

5.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Gorlickiego

6.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Krakowskiego

7.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Limanowskiego

8.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Miechowskiego

9.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Myņlenickiego

Chrzanów,
ul. Balińska 49

ul. B. Joselewicza 5
Gorlice,
ul. Węgierska 38
Kraków,
ul. Ujastek 5b

Limanowa,
ul. Bronisława Czecha 4

Miechów,
ul. Warszawska 11
Myņlenice,
ul. Kazimierza Wielkiego 53

Miasta i gminy: Dobczyce, Myņlenice
10.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Nowosądeckiego

Miasta: Grybów, Krynica - Zdrój
Gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina
Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro,

Nowy Sącz,
ul. Waryńskiego 1

Miasta i gminy: Muszyna, Piwniczna
Zdrój, Stary Sącz
11.

Powiatowa
Komisja Lekarska

Miasta: Nowy Targ, Rabka-Zdrój,
Szczawnica
Gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn,

Nowy Targ,
Al. Tysiąclecia 74

Dziennik Urzędowy
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12.

dla Powiatu Nowotarskiego

Jabłonka, Kroņcienko nad Dunajcem,
Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy
Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna,
Spytkowice, Szaflary

Powiatowa

Miasta: Bukowno, Wolbrom
Gminy: Bolesław, Klucze, Trzyciąż

Komisja Lekarska
dla Powiatu Olkuskiego
13.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Oņwięcimskiego

14.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Proszowickiego

15.

16.
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Powiatowa

Poz. 933

Olkusz,
ul. Fr. Nullo 29

Miasta i gminy: Olkusz
Miasta: Oņwięcim, Chełmek, Zator
Gminy: Brzeszcze, Kęty, Osiek, Oņwięcim, Polanka Wielka, Przeciszów

Oņwięcim,
ul. Bema 4

Gminy: Koniusza, Koszyce, Nowe
Brzesko, Pałecznica, Radziemice

Proszowice,
Rynek 18

Miasta i gminy: Proszowice

Komisja Lekarska
dla Powiatu Suskiego

Miasta: Jordanów, Maków Podhalański, Sucha Beskidzka
Gminy: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce

Sucha Beskidzka,
ul. Koņcielna 5 b

Powiatowa

Miasto: Żabno, Radłów,

Komisja Lekarska
dla Powiatu Tarnowskiego

Gminy: Ciężkowice, Gromnik, Lisia
Góra, Pleņna, Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny,
Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice,
Wietrzychowice, Zakliczyn

Tarnów,
ul. Moņcickiego 27

Miasta i gminy: Wojnicz
17.

Powiatowa

18.

Komisja Lekarska
dla Powiatu Tatrzańskiego
Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Wadowickiego

19.

Powiatowa

21.

Komisja Lekarska
dla Powiatu Wielickiego
Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Miasta Krakowa Nr I
Powiatowa

22.

Komisja Lekarska dla Miasta
Krakowa Nr II
Powiatowa

23.

Komisja Lekarska
dla Miasta Nowy Sącz
Powiatowa

20.

Komisja Lekarska
dla Miasta Tarnowa

Miasta: Zakopane
Gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Koņcielisko, Poronin

Zakopane,
ul. Ciągłówka 11

Miasta: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice
Gminy: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice,
Wieprz
Gminy: Biskupice, Gdów, Kłaj
Miasta i gminy: Niepołomice, Wieliczka

Wadowice,
ul. Wojska Polskiego 17

Częņć Miasta Krakowa obejmująca
byłe dzielnice: Krowodrzę i Nową
Hutę
Częņć Miasta Krakowa obejmująca
byłą dzielnicę: Podgórze i Ņródmieņcie

Kraków,
ul. Dobrego Pasterza 100

Miasto: Nowy Sącz

Nowy Sącz,
ul. Koņciuszki 2

Miasto Tarnów

Tarnów,
ul. Kochanowskiego 30

Wieliczka,
ul. Koņciuszki 15

Kraków,
ul. Komandosów 21

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
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UCHWAŁA NR V/19/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/229/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie
ustalenia opłaty za przyjĉcie odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów w Białej Niżnej.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r.o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r.,
poz. 43 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Grybów uchwala , co nastĉpuje :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się stawkę opłaty za
przyjęcie do unieszkodliwiania na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Białej Niżnej 1 Mg odpadów w wysokoņci 170 zł +stawka obowiązującej opłaty
za korzystanie ze ņrodowiska + należny podatek VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/229/2006 Rady Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
opłaty za przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania na
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r.
składowisku
odpadów
zmienionej
Uchwałą
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Radzik
Nr XIII/96/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada
2007 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/276/09 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
935
934

935

UCHWAŁA NR V/22/2011
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie włączenia Gimnazjum w Kąclowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąclowej.
Na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991 o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U.
Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Grybów uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Z dniem 1 wrzeņnia 2011 r. włącza się Gimnazjum w Kąclowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kąclowej.

§ 2. Organizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kąclowej okreņla statut nadany Uchwałą Rady Gminy
Grybów Nr XXXI/246/97 z dnia 30 października 1997 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Grybów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 wrzeņnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Radzik

935

936
936

UCHWAŁA NR V/28/11
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.)oraz art. 31 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857 ) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Niniejsza uchwała okreņla:
a) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokoņć nagród Burmistrza Krynicy-Zdroju za wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym,

b) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji we
współzawodnictwie sportowym organizowanym lub
współ-organizowanym przez jednostki organizacyjne
Gminy Krynicy-Zdroju.
§ 2.
1. Nagrodę lub wyróżnienie Burmistrza Krynicy-Zdroju
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie sportowym może otrzymać za-
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wodnik lub trener, który jest mieszkańcem Gminy
Krynicy-Zdroju albo członkiem klubu sportowego,
którego siedzibą jest Gmina Krynica-Zdrój.
2. Wyróżnienia lub nagrody mogą być przyznawane
również osobom fizycznym nie zrzeszonym
w żadnym klubie sportowym – mieszkańcom Krynicy-Zdroju.
3. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są za wybitne
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym osiągnięte w okresie pomiędzy
kolejnymi edycjami nagrody.
4. Nagroda dla tej samej osoby może być przyznawana
tylko raz w danej edycji nagrody.
§ 3.
1. Wysokoņć ņrodków finansowych przeznaczonych na
nagrody okreņla rokrocznie uchwała budżetowa.
2. Liczba i wysokoņć przyznawanych w danym roku
nagród nie może przekroczyć kwot okreņlonych
w ust.1.
§ 4.
1. Nagroda, wyróżnienie dla zawodnika za osiąganie
wysokich wyników sportowych może być przyznana
w szczególnoņci za:
1) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub
Paraolimpijskich, mistrzostwach Ņwiata lub Europy, mistrzostwach Polski- do 10 % kwoty okreņlonej w § 3 ust.1.
2) zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca
w zawodach o randze międzynarodowej – do 7%
kwoty okreņlonej w § 3 ust.1
3) zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego
w zawodach o randze krajowej - do 5 % kwoty
okreņlonej w § 3 ust.1
4) reprezentowanie Polski na Igrzyskach Olimpijskich
– do 5 % kwoty okreņlonej w § 3 ust.1.
5) udział w reprezentacji Polski w grach zespołowych
– do 3 % kwoty okreņlonej w § 3 ust.1
2. Wysokoņć poszczególnych nagród okreņla Burmistrz
Krynicy-Zdroju.
3. Nagroda, wyróżnienie dla trenera przyznawana będzie za wychowanie medalisty igrzysk olimpijskich,
mistrzostw ņwiata i Polski, zawodów o Puchar Ņwiata, rekordzistów ņwiata i Polski, za całokształt pracy
szkoleniowej, menedżerskiej, działalnoņć wychowawczą, popularyzację dyscypliny sportowej wņród młodzieży, za organizację pracy klubu, inicjatywy inwestycyjne i inne.
4. Przy przyznawaniu nagród będą brane pod uwagę
dodatkowe kryteria między innymi popularyzacja
dziedziny
sportowej,
zaangażowanie
w pracę
z młodzieżą itp.

Poz. 936

§ 5. Przyznanie nagrody może być połączone
z przyznaniem wyróżnień w postaci plakietek, statuetek,
pucharów lub dyplomów.
§ 6.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
może wystąpić:
1) macierzysty klub sportowy zawodnika lub trenera,
2) komisja Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju właņciwa
do spraw sportu,
3) Burmistrz Krynicy-Zdroju w sytuacjach z ust.5
2. Wnioski w sprawie przyznania nagród za wysokie
wyniki sportowe należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do 31 marca roku następnego po dacie
osiągnięcia wyniku sportowego. Za dane osiągnięcie
sportowe może być tylko raz przyznana nagroda.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wynik sportowy, a w szczególnoņci zaņwiadczenie z klubu sportowego, wyciąg z protokołu zawodów, komunikat z zawodów.
5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznoņciami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy
Burmistrza Krynicy-Zdroju.
§ 7.
1. Burmistrz Krynicy-Zdroju w drodze zarządzenia powołuje komisję w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych
wniosków oraz przedstawienia propozycji odnoņnie
przyznania nagrody, jej wysokoņci lub przyznania wyróżnienia.
2. Przy rozpoznaniu wniosków Burmistrz nie jest związany opinią komisji ds. nagród.
3. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz
zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz
wnioskodawcę informując jednoczeņnie o terminie
sesji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, na której nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.
4. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest
z nagrodzonym.
5. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do
publicznej wiadomoņci.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik
do uchwały Nr V/28/11
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia Burmistrza Krynicy-Zdroju za osiągniĉcie wysokich wyników
we współzawodnictwie sportowym
Wnioskodawca:
.....................................................................................................................................................
(nazwa)

....................................................................................................................................................
(adres, telefon)

Dane dotyczące Kandydata do nagrody
1. Imię i nazwisko
2. Data i miejsce urodzenia
3. Adres zamieszkania
4.PESEL
5. uprawiana dyscyplina sportowa
6. Zawodnik zrzeszony/niezrzeszony*
7. Przynależnoņć klubowa dla zawodnika zrzeszonego:
Nazwa klubu
Adres klubu
Forma prawna
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze (podać nazwę)
....................................................................................................................................................
data wpisu lub rejestracji
8. Uzasadnienie zawierające w szczególnoņci wskazanie osiągnięć sportowych
zawodnika lub zasług trenera.

9. Dotychczas otrzymane wyróżnienia i nagrody przez kandydata (rodzaj nagrody lub
wyróżnienia i rok przyznania – do dwóch lat wstecz).

Podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. dokument potwierdzający wysoki wynik sportowy,
2. zgoda kandydata do nagrody na przetwarzanie danych osobowych.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
936

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 121

– 5488 –

Poz. 937

937
937

UCHWAŁA NR V/29/11
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacjĉ zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19c
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w KrynicyZdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Okreņla się tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr V/29/11
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 26 stycznia 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji
zadania.
§ 3. Wnioski, o których mowa w § 1, składane
będą do Burmistrza Krynicy-Zdroju.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizacjĉ zadania publicznego

§ 4. Burmistrz Krynicy-Zdroju w terminie do 30
dni od daty złożenia wniosku:

§ 1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać
w szczególnoņci:

1) dokonuje oceny wniosku według kryteriów okreņlonych w § 5,
2) przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go
z podaniem uzasadnienia.

1) nazwę i cel inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) opis inicjatywy, w tym:
a) proponowany zakres rzeczowy zadania,
b) wstępny harmonogram realizacji,
c) dotychczas wykonane prace,
d) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
6) ņkreņlenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokoņć dofinansowania oraz
planowany sposób jej wydatkowania,
c) oņwiadczenie o zgromadzonych ņrodkach własnych, o których mowa w § 5.
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu
inicjatywy oraz źródło finansowania;
9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną wraz z podpisami.
§ 2. Do wniosku można dołączyć w szczególnoņci
kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję
937

§ 5. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod
uwagę następujące kryteria szczegółowe:
1) zgodnoņć inicjatywy z potrzebami społecznoņci
lokalnej;
2) wysokoņć udziału finansowego wnioskodawcy
w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;
3) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej, w szczególnoņci: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy
lokalnej;
4) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej;
5) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania
będącego przedmiotem wniosku;
6) wysokoņć ņrodków z budżetu gminy Krynicy-Zdroju
potrzebnych do realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
7) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone
przez gminę po jej zrealizowaniu.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR V/34/11
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Bulwary Dietla w Krynicy-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Skwerowi zlokalizowanemu przy ulicy Bulwary Dietla,
oznaczonego działką o nr geodezyjnym 550 nadaje
się nazwę „Skweru Miast Partnerskich”.
2. Usytuowanie skweru, o którym mowa w ust. 1, ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek

Załącznik
do uchwały Nr V/34/11
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady: Małgorzata Półchłopek
938
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UCHWAŁA NR V/35/11
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi przy Alei Nikifora Krynickiego w Krynicy-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Skwerowi zlokalizowanemu przy Alei Nikifora Krynickiego, oznaczonego działką o nr geodezyjnym 1908/2
nadaje się nazwę „Skweru Radiowej Jedynki”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek

2. Usytuowanie skweru, o którym mowa w ust. 1, ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do
uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr V/35/11
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady: Małgorzata Półchłopek
939
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UCHWAŁA NR 38/V/11
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołĉ jest Rada Gminy w Łososinie Dolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku
z art. 7 ust.1 pkt. 8 , art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23

poz. 220 ,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 , z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457,
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z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 146 poz. 1055 ,z 2007r Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009r Nr 52
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675/, art. 70a ust. 1 i art. 91d
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006r Nr 97 poz. 674 zm : Nr 170 poz.
1218 i Nr 220 poz. 1600 ,z 2007r Nr 17 poz. 95 , Nr 80
poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103 ,Nr 176 poz.
1238, Nr 191 poz. 1369 i Nr 247 poz. 1821 , z 2008 r.
Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505 i z 2009r Nr 1 poz. 1 ,
Nr 56 poz. 458, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650 i Nr 219
poz. 1706/ art. 4 ust. 1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U z 2010r Nr 17
poz. 95/ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu
podziału ņrodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze ņrodków wyodrębnionych w budżetach
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra
właņciwego do spraw oņwiaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych ņrodków/
Dz. U Nr 46 poz. 430/ oraz po zasiĉgniĉciu opinii Z N P
Zarząd Oddziału w Łososinie Dolnej , NSZZ „ SOLIDARNOŅĆ” Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oņwiaty i Wychowania w Nowym Sączu i Komisji Oņwiaty,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy
w Łososinie Dolnej,

Poz. 940,941

§ 1. Paragraf 3 uchwały Nr 224/XXXIX/06 Rady
Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy
w Łososinie Dolnej /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 272/06 poz. 1957 zm: Nr 291/07 poz. 1980 , Nr 172/08
poz. 1001 , Nr 225/09 poz. 1617 i Nr 856/09 poz. 6878/
otrzymuje brzmienie :
„§ 3. Ustala się na rok 2011 następujące specjalnoņci , na które dofinansowywanie będzie przyznawane:
filologia angielska, filologia niemiecka, informatyka,
przyroda, edukacja wczesno-szkolna, kształcenie zintegrowane ,wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,
technika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, plastyka, oligofrenopedagogika, bibliotekoznawstwo, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja w tym ruchowa i umysłowa, kwalifikacje trenerskie w zakresie
wychowania fizycznego, etyka, matematyka, historia,
logopedia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, doradztwo zawodowe,
przedsiębiorczość, ratownictwo medyczne i udzielanie
pierwszej pomocy."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 roku .

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co nastĉpuje :

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

940
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UCHWAŁA NR IV/20/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Urzĉdu Gminy w Łużnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40
ust. 2 pkt.2, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r
Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220 ,Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17
poz. 128 i Nr 146 poz. 1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, Z 2009r, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40
poz. 230 ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Łużna uchwala, co nastĉpuje
§ 1. W Statucie Urzędu Gminy w Łużnej, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy w Łużnej
Nr XXVI/245/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej– ogłoszonego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Nr 594 poz. 3698 wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:

1. Zmienia się nazwę "Statut Urzĉdu Gminy w Łużnej"
na "Statut Urzĉdu Gminy Łużna".
2.

W
§1
ust.
2 pkt
2 otrzymuje
brzmienie:
"Ustawa
z dnia
21
listopada
2008
roku
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr
223 poz. 1458 ze zm.)."

3.

W
§
1 ust.2
pkt
3 otrzymuje
brzmienie:
"Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze
zm.)."

4. W § 1 ust. 2 po pkt 3 wprowadza się pkt 4 w brzmieniu:"Ustawa z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze
zm.)."
5. § 2 otrzymuje brzmienie: "Ilekroć w Statucie jest
mowa o:
1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łużna;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radĉ Gminy Łużna;
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3) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Łużna;
4) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza
Gminy Łużna;
5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminĉ Łużna;
6) Urzĉdzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy
Łużna"

-

6. W § 4 pkt od 2 do 4 otrzymują brzmienie: "
2) zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych o ile
nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom;
3) zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych o ile
nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom;
4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze
porozumienia miĉdzygminnego o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom;"

-

7.
§
9 otrzymuje
brzmienie:
"Wójt kieruje do Rady Gminy wniosek o powołanie
i odwołanie Skarbnika Gminy."
8. W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Podstawą działalności Urzĉdu jest roczny plan finansowy."
9. W § 12 uchyla się ust. 4.
10.
§
13
otrzymuje
brzmienie:
"Nadzór nad działalnością finansową Urzĉdu sprawuje
Skarbnik, który jednocześnie pełni funkcjĉ Głównego
Ksiĉgowego Urzĉdu."
11. Załącznik do Statutu Urzędu Gminy Łużna
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Łużna Nr XXVI/245/06
z dnia 28 czerwca 2006 roku - Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wójta Gminy Łużna
otrzymuje
nazwę
i brzmienie:
"Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych
przez Wójta Gminy Łużna

-

Poz. 941,942
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej,
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej w tym Biblioteka Publiczna w Łużnej wraz z Filiami
w Szalowej i Woli Łużańskiej,
Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Łużnej,
Zespół Szkół w Łużnej - Szkoła Podstawowa Nr
1 im. Anny Leśkiewicz i Publiczne Gimnazjum,
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Ksiĉdza
Stanisława Pĉkali i Publiczne Gimnazjum
w Szalowej,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łużnej,
Szkoła Podstawowa w Bieśnej,
Szkoła Podstawowa im. Świĉtej Królowej Jadwigi w Bieśniku,
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Mszance,
Szkoła Podstawowa im. Wacława Potockiego
w Woli Łużańskiej,
Szmorządowe Przedszkole w Łużnej,
Szmorządowe Przedszkole w Szalowej,
Samorządowe Przedszkole w Mszance,
Samorządowe Przedszkole w Woli Łużańskiej."

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłozenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Maria Myśliwiec

941

942
942

UCHWAŁA NR VI/22/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/03 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie statutu sołectw Biesna, Łużna,
Mszanka, Szalowa i Wola Łużańska, zmienionej: Uchwałą Rady Gminy w Łużnej Nr V/37/03 z 28 kwietnia 2003
roku oraz Uchwałą Nr XXIV/217/06 z 20 lutego 2006 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35
ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) Rada Gminy
Łużna, uchwala co nastĉpuje:
§ 1. W Statucie Samorządu Mieszkańców Sołectwa
Biesna stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Gminy IV/27/03 z dnia 17 marca 2003 roku wraz ze
zmianami Nr V/37/03 z 28 kwietnia 2003 roku
i Nr XXIV/217/06 z 20 lutego 2006 roku, wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa
Biesna w szczególności należy:

1. tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców
sołectwa
w życiu
publicznym
i społecznym,
2. reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,
3. współpraca z właściwymi jednostkami z zakresu
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego
i ochrony przeciwpożarowej,
4. organizacja życia społeczno-gospodarczego poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu
poprawĉ życia mieszkańców sołectwa,
5. podtrzymywanie tradycji na swoich terenie,
6. organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
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7. organizowanie zasad współżycia społecznego
i pomocy sąsiedzkiej.”
2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo
prowadzi
gospodarkĉ
w ramach budżetu Gminy.”

Poz. 942
6.

zbieranie
wniosków
w sprawach Sołectwa."

od

mieszkańców

8. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
finansową

3. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zasady gospodarki finansowej Sołectwa określa odrĉbna ustawa.”
4. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:
1. podejmowanie uchwał dotyczących Sołectwa,
2. wyrażanie stanowiska lub opinii w sprawach dotyczących Sołectwa wynikających z przepisów
prawa lub gdy o zajĉcie stanowiska lub opinii
zwróci siĉ organ gminy,
3. uchwalanie planów rozwoju miejscowości lub sołectwa,
4. inicjowanie działań związanych z zaspokojeniem
zbiorowym potrzeb mieszkańców,
5. przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej."
5. W § 13 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
„dostarczanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego oraz informacji ustalającej
wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych
mieszkańcom sołectwa za wyjątkiem osób o nie
ustalonym miejscu pobytu oraz odmawiających przyjĉcia.”
6. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy
na zasadach określonych w Statucie Gminy, bez
prawa udziału w głosowaniu.”
7. § 15 otrzymuje brzmienie:
1) "ust. 1 Sołtys współdziała z Radą Sołecką,
2) ust. 2 Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej
oraz kieruje pracami Rady Sołeckiej,
3) ust. 3 Rada Sołecka składa siĉ z 5 osób oraz sołtysa,
4) ust. 4 Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają siĉ
w miarĉ potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał,
5) ust.5 Na zaproszenie Sołtysa w posiedzeniach
Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania radni z danego Sołectwa lub inne zaproszone osoby,
6) ust. 6 Obrady Zebrania Wiejskiego oraz Rady Sołeckiej są protokołowane,
7) ust. 7 Do zadań rady sołeckiej należy;
1. wspomaganie działalności Sołtysa,
2. opiniowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
3. składanie Zebraniu sprawozdania z swojej działalności,
4. wystĉpowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
5. wystĉpowanie z inicjatywami dotyczącymi
rozwiązywania problemów mieszkańców Sołectwa,

„Zebranie Wiejskie odbywa siĉ w miarĉ potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.”
9. W § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Rada Gminy ustala kalendarz wyborczy oraz ustala
siedziby obwodowych komisji wyborczych.”
10. W § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Rada
Gminy powołuje doraźną Gminną Komisjĉ Wyborczą w składzie od 4 do 6 osób spośród radnych Rady Gminy oraz jednej osoby wskazanej przez Wójta
Gminy.”
11. W § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Gminna Komisja Wyborcza powołuje Obwodowe
Komisje Wyborcze w składzie od 4 do 6 członków
w tym 1 osobĉ wskazaną przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych pisemnie Gminnej Komisji
Wyborczej.”
12. W § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy ilość kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej przekracza dopuszczalny
maksymalny skład komisji, o składzie komisji decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminną
Komisjĉ Wyborczą. Z losowania wyłączona jest
osoba wskazana przez Wójta, która wchodzi
w skład Obwodowej Komisji Wyborczej z urzĉdu.”
13. Po § 29 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca w wyborach zarówno na sołtysa jak
i członka rady sołeckiej.”
14. Po § 29 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Zmiany i uzupełnienia w komisjach można dokonywać w trybie przepisów o ich powołaniu.”
15. Po § 29 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Na swoim pierwszym posiedzeniu Obwodowe
Komisje Wyborcze powołują ze swego grona
przewodniczącego komisji oraz jego zastĉpcĉ.”
16. Po § 29 ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„Obsługĉ techniczną wyborów zapewnia Wójt
Gminy.”
17. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kandydata na sołtysa oraz członków rad sołeckich
może zgłosić do Gminnej Komisji Wyborczej
w terminie określonym w harmonogramie wyborów
każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze.”
18. W § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Można kandydować równocześnie na sołtysa
i członka rady sołeckiej.”
19. W § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenie należy dokonać oddzielnie na sołtysa
oraz członka rady sołeckiej podając imiĉ i nazwisko
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zgłaszającego, imiĉ i nazwisko kandydatów, adres
zamieszkania, wiek kandydatów.”
20. W § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”
21. W § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Po upływie terminu zgłaszania kandydatów
Gminna Komisja Wyborcza rejestruje oraz sporządza
listy
kandydatur
z każdego
obwodu
w kolejności alfabetycznej oraz podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP
Gminy Łużna.”

Poz. 942

2. Przy ustaleniu wyników mogą być obecni mĉżowie
zaufania.”
30. § 39 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W przypadku równej liczby głosów wynik wyborów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
doraźna Gminną Komisjĉ Wyborczą.”
31. § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. Za nieważne uważa siĉ głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa nie
postawiono w kratce żadnego znaku „X”, albo postawiono znak „X” przy wiĉcej niż jednym kandydacie,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członka rady
sołeckiej postawiono znak „X” w kratce obok
nazwisk wiĉcej kandydatów niż wybieranych
członków rady sołeckiej

22. W § 30 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
"W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ a za wybranego na sołtysa Gminna Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanego kandydata.”
23. W § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata
na sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ
a wyboru sołtysa dokonuje rada sołecka bezwzglĉdną wiĉkszością głosów w głosowaniu tajnym.”
24. W § 30 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej wymaganej liczbie członków rady sołeckiej wyborów nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na
członków rady sołeckiej Gminna Komisja Wyborcza
uznaje zarejestrowanych kandydatów.”
25. Po § 30 ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej od wymaganej ale wiĉkszej od 3 członków rady sołeckiej oprócz sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na członków Gminna
Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów. a odpowiednio pozostałe mandaty rady sołeckiej pozostają nie obsadzone.”
26. Po § 30 ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„W przypadku równoczesnego wyboru na sołtysa
i członka rady sołeckiej skład rady sołeckiej uzupełnia siĉ o osobĉ która w wyborach uzyskała kolejno
najwiĉkszą ilość głosów.”

3) nie opatrzone pieczĉcią Gminnej Komisji Wyborczej, lub Obwodowej Komisji Wyborczej.
2. Dopisanie na karcie do głosowania nazwisk lub
innych nazw albo poczynienie innych dopisków
poza kratką nie wpływa na ważność głosu."
32. W § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch
egzemplarzach protokół głosowania.”
33. W § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy
jego sporządzeniu.”
34. W § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu do doraźnej Gminnej Komisji Wyborczej oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie w miejscu łatwo dostĉpnym na lokalu wyborczym drugiego egzemplarza protokołu do wiadomości mieszkańców.”
35. W § 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Na
podstawie
protokołów
otrzymanych
z obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja
Wyborcza
ustala
wyniki
głosowania
w poszczególnych obwodach i stwierdza:
-

27. W § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wybory przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza.”

-

28. W § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przed rozpoczĉciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje siĉ
w lokalu wyborczym, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje siĉ dostateczna ilość pomieszczeń zapewniające tajność głosowania.”
29. § 38 otrzymuje brzmienie:
"1. Po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja
Wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.

-

Na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który
otrzymał najwiĉkszą liczbĉ ważnie oddanych
głosów,
Na Członka Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwiĉkszą
liczbĉ ważnie oddanych głosów w ramach przydzielonego limitu miejsc,
W przypadku gdy dwóch lub wiĉcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów uprawniających do otrzymania mandatu o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez gminną komisjĉ wyborczą.”

36. W § 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"Po ustaleniu wyników głosowania Gminna Komisja Wyborcza sporządza protokół, który wywiesza
niezwłocznie w łatwo dostĉpnym dla mieszkańców
miejscu, oraz wydaje zaświadczenia o wyborze.”
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37. W § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Protest wnosi siĉ na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Gminnej Komisji Wyborczej.”
38. W § 44 uchyla się ust. 3.
39. § 45 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku odwołania z funkcji Sołtysa Rada
Gminy zarządza wybory uzupełniające na zasadach określonych w niniejszym statucie.
2. W przypadku pisemnego zrzeczenia siĉ członkowstwa w radzie sołeckiej lub śmierci, a także
w przypadku braku kandydatur do pełnej obsady rady sołeckiej do nastĉpnych wyborów Rada
Sołecka działa w składzie pomniejszonym przy
czym skład Rady Sołeckiej nie może być mniejszy niż 3 osoby oprócz Sołtysa.
3. W przypadku rezygnacji całej Rady Sołeckiej lub
czĉści uniemożliwiającej pracĉ w 3 osobowym
składzie oprócz sołtysa przeprowadza siĉ ponowne wybory na zasadach określonych
w niniejszym statucie.
4. W wyborach uzupełniających Sołtys lub Członek
Rady Sołeckiej wybierany jest do końca danej
kadencji.
5. Wyborów uzupełniających nie zarządza siĉ przed
upływem 6 miesiĉcy do końca kadencji.”
40. § 47 otrzymuje brzmienie
„Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje wyłącznie Radzie Gminy.”
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Samorządu
Mieszkańców Sołectwa Biesna pozostają bez zmian.
§ 3. W Statucie Samorządu Mieszkańców Sołectwa
Łużna stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Gminy IV/27/03 z dnia 17 marca 2003 roku wraz ze
zmianami Nr V/37/03 z 28 kwietnia 2003 roku
i Nr XXIV/217/06 z 20 lutego 2006 roku, wprowadza siĉ
nastĉpujące zmiany:
1. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa Łużna
w szczególności należy:
1. tworzenia warunków do pełnego udziału mieszkańców
sołectwa
w życiu
publicznym
i społecznym,
2. reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,
3. współpraca z właściwymi jednostkami z zakresu
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego
i ochrony przeciwpożarowej,
4. organizacja życia społeczno-gospodarczego poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu
poprawĉ życia mieszkańców sołectwa,
5. podtrzymywanie tradycji na swoich terenie,
6. organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
7. organizowanie zasad współżycia społecznego
i pomocy sąsiedzkiej.”

Poz. 942

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo
prowadzi
gospodarkĉ
w ramach budżetu Gminy.”

finansową

3. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zasady gospodarki finansowej Sołectwa określa odrĉbna ustawa.”
4. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:
1. podejmowanie uchwał dotyczących Sołectwa,
2. wyrażanie stanowiska lub opinii w sprawach dotyczących sołectwa wynikających z przepisów
prawa lub gdy o zajĉcie stanowiska lub opinii
zwróci siĉ organ gminy,
3. uchwalanie planów rozwoju miejscowości lub Sołectwa,
4. inicjowanie działań związanych z zaspokojeniem
zbiorowym potrzeb mieszkańców,
5. przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej."
5. W § 13 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
„dostarczanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego oraz informacji ustalającej
wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych
mieszkańcom sołectwa za wyjątkiem osób o nie
ustalonym miejscu pobytu oraz odmawiających przyjĉcia.”
6. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na
zasadach określonych w Statucie Gminy, bez prawa
udziału w głosowaniu.”
7. § 15 otrzymuje brzmienie:
1) "ust. 1 Sołtys współdziała z Radą Sołecką,
2) ust. 2 Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej
oraz kieruje pracami Rady Sołeckiej,
3) ust. 3 Rada Sołecka składa siĉ z 5 osób oraz Sołtysa,
4) ust. 4 Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają siĉ
w miarĉ potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał,
5) ust.5 Na zaproszenie Sołtysa w posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania radni z danego sołectwa lub inne zaproszone osoby,
6) ust. 6 Obrady Zebrania Wiejskiego oraz Rady Sołeckiej są protokołowane,
7) ust. 7 Do zadań Rady Sołeckiej należy;
1. wspomaganie działalności Sołtysa,
2. opiniowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
3. składanie Zebraniu sprawozdania z swojej działalności,
4. wystĉpowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
5. wystĉpowanie z inicjatywami dotyczącymi rozwiązywania problemów mieszkańców Sołectwa,
6.
zbieranie
wniosków
od
mieszkańców
w sprawach Sołectwa."
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21. W § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

8. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Gminna Komisja Wyborcza rejestruje oraz sporządza listy
kandydatur z każdego obwodu w kolejności alfabetycznej oraz podaje do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń oraz w BIP Gminy Łużna.”

„Zebranie Wiejskie odbywa siĉ w miarĉ potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz w roku.”
9.

W
§
27
ust.
3 otrzymuje
brzmienie:
„Rada Gminy ustala kalendarz wyborczy oraz ustala
siedziby obwodowych komisji wyborczych.”

10.

W
§
29
ust.
1 otrzymuje
brzmienie:
„Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Rada
Gminy powołuje Doraźną Gminną Komisjĉ Wyborczą
w składzie od 4 do 6 osób spośród radnych Rady Gminy oraz jednej osoby wskazanej przez Wójta Gminy.”

11. W § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Gminna Komisja Wyborcza powołuje Obwodowe
Komisje Wyborcze w składzie od 4 do 6 członków
w tym 1 osobĉ wskazaną przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych pisemnie Gminnej Komisji
Wyborczej.”

22. W § 30 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
"W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na
sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ a za wybranego na sołtysa Gminna Komisja Wyborcza uznaje
zarejestrowanego kandydata.”
23. W § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata
na sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ a wyboru
sołtysa dokonuje Rada Sołecka bezwzglĉdną wiĉkszością głosów w głosowaniu tajnym.”
24. W § 30 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

12. W § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy ilość kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej przekracza dopuszczalny
maksymalny skład komisji, o składzie komisji decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminną
Komisjĉ Wyborczą. Z losowania wyłączona jest
osoba wskazana przez Wójta, która wchodzi
w skład Obwodowej Komisji Wyborczej z urzĉdu.”

„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej wymaganej liczbie członków rady sołeckiej wyborów nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na
członków rady sołeckiej Gminna Komisja Wyborcza
uznaje zarejestrowanych kandydatów.”
25. Po § 30 ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów
mniejszej od wymaganej ale wiĉkszej od
3 członków rady sołeckiej oprócz sołtysa wyborów
nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na członków
Gminna Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów. a odpowiednio pozostałe mandaty rady sołeckiej pozostają nie obsadzone.”

13. Po § 29 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca w wyborach zarówno na sołtysa jak
i członka rady sołeckiej.”
14. Po § 29 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Zmiany i uzupełnienia w komisjach można dokonywać w trybie przepisów o ich powołaniu.”

26. Po § 30 ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„W przypadku równoczesnego wyboru na sołtysa
i członka rady sołeckiej skład rady sołeckiej uzupełnia siĉ o osobĉ która w wyborach uzyskała kolejno
najwiĉkszą ilość głosów.”

15. Po § 29 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Na swoim pierwszym posiedzeniu Obwodowe
Komisje Wyborcze powołują ze swego grona przewodniczącego komisji oraz jego zastĉpcĉ.”
16. Po § 29 ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„Obsługĉ techniczną wyborów zapewnia Wójt
Gminy.”
17. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kandydata na sołtysa oraz członków rad sołeckich
może zgłosić do Gminnej Komisji Wyborczej
w terminie określonym w harmonogramie wyborów każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.”

27. W § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wybory przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza.”
28.

W
§
35
ust.
2 otrzymuje
brzmienie:
„Przed rozpoczĉciem głosowania Obwodowa
Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,
czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje
siĉ w lokalu wyborczym, jak również czy
w lokalu wyborczym znajduje siĉ dostateczna
ilość pomieszczeń zapewniające tajność głosowania.”

29. § 38 otrzymuje brzmienie:

18. W § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Można kandydować równocześnie
i członka rady sołeckiej.”

Poz. 942

na

sołtysa

19. W § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenie należy dokonać oddzielnie na sołtysa
oraz członka rady sołeckiej podając imiĉ i nazwisko
zgłaszającego, imiĉ i nazwisko kandydatów, adres
zamieszkania, wiek kandydatów.”
20. W § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”

"1. Po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja
Wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.
2. Przy ustaleniu wyników mogą być obecni mĉżowie zaufania.”
30. § 39 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W przypadku równej liczby głosów wynik wyborów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
doraźna Gminną Komisjĉ Wyborczą.”
31. § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. Za nieważne uważa siĉ głosy:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 121

– 5497 –

1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa nie
postawiono w kratce żadnego znaku „X”, albo
postawiono znak „X” przy wiĉcej niż jednym
kandydacie,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członka rady
sołeckiej postawiono znak „X” w kratce obok
nazwisk wiĉcej kandydatów niż wybieranych
członków rady sołeckiej,
3) nie opatrzone pieczĉcią Gminnej Komisji Wyborczej, lub Obwodowej Komisji Wyborczej.
2. Dopisanie na karcie do głosowania nazwisk lub
innych nazw albo poczynienie innych dopisków
poza kratką nie wpływa na ważność głosu."
32. W § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obwodowa
komisja
wyborcza
sporządza
w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.”
33. W § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy
jego sporządzeniu.”
34. W § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu do doraźnej Gminnej Komisji Wyborczej oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie w miejscu łatwo dostĉpnym na lokalu wyborczym drugiego egzemplarza protokołu do wiadomości mieszkańców.”
35. W § 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Na
podstawie
protokołów
otrzymanych
z obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania
w poszczególnych obwodach i stwierdza:
- Na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który
otrzymał najwiĉkszą liczbĉ ważnie oddanych
głosów,
- Na Członka Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwiĉkszą
liczbĉ ważnie oddanych głosów w ramach przydzielonego limitu miejsc,
- W przypadku gdy dwóch lub wiĉcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów uprawniających do otrzymania mandatu o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez gminną komisjĉ wyborczą.”
36. W § 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"Po ustaleniu wyników głosowania Gminna Komisja Wyborcza sporządza protokół, który wywiesza
niezwłocznie w łatwo dostĉpnym dla mieszkańców
miejscu, oraz wydaje zaświadczenia o wyborze.”
37. W § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Protest wnosi siĉ na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Gminnej Komisji Wyborczej.”
38. W § 44 uchyla się ust. 3.
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39. § 45 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku odwołania z funkcji Sołtysa Rada
Gminy zarządza wybory uzupełniające na zasadach określonych w niniejszym statucie.
2. W przypadku pisemnego zrzeczenia siĉ członkowstwa w radzie sołeckiej lub śmierci, a także
w przypadku braku kandydatur do pełnej obsady
rady sołeckiej do nastĉpnych wyborów Rada Sołecka działa w składzie pomniejszonym przy
czym skład Rady Sołeckiej nie może być mniejszy
niż 3 osoby oprócz sołtysa.
3. W przypadku rezygnacji całej Rady Sołeckiej lub
czĉści uniemożliwiającej pracĉ w 3 osobowym
składzie oprócz sołtysa przeprowadza siĉ ponowne wybory na zasadach określonych
w niniejszym statucie.
4. W wyborach uzupełniających Sołtys lub Członek
Rady Sołeckiej wybierany jest do końca danej
kadencji.
5. Wyborów uzupełniających nie zarządza siĉ przed
upływem 6 miesiĉcy do końca kadencji.”
40. § 47 otrzymuje brzmienie
„Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje wyłącznie Radzie Gminy.”
§ 4. Pozostałe postanowienia Statutu Samorządu
Mieszkańców Sołectwa Łużna pozostają bez zmian.
§ 5. W Statucie Samorządu Mieszkańców Sołectwa
Mszanka stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Gminy IV/27/03 z dnia 17 marca 2003 roku wraz ze
zmianami Nr V/37/03 z 28 kwietnia 2003 roku
i Nr XXIV/217/06 z 20 lutego 2006 roku, wprowadza siĉ
nastĉpujące zmiany:
1. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Samorządu Mieszkańców
Mszanka w szczególności należy:

Sołectwa

1. tworzenia warunków do pełnego udziału mieszkańców
sołectwa
w życiu
publicznym
i społecznym,
2. reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,
3. współpraca z właściwymi jednostkami z zakresu
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego
i ochrony przeciwpożarowej,
4. organizacja życia społeczno-gospodarczego poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu
poprawĉ życia mieszkańców sołectwa,
5. podtrzymywanie tradycji na swoich terenie,
6. organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
7. organizowanie zasad współżycia społecznego
i pomocy sąsiedzkiej.”
2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo
prowadzi
gospodarkĉ
w ramach budżetu Gminy.”

finansową
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3. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zasady gospodarki finansowej Sołectwa określa
odrĉbna ustawa.”
4. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:
1. podejmowanie uchwał dotyczących Sołectwa,
2. wyrażanie stanowiska lub opinii w sprawach dotyczących Sołectwa wynikających z przepisów prawa lub gdy o zajĉcie stanowiska lub opinii zwróci
siĉ organ gminy,
3. uchwalanie planów rozwoju miejscowości lub Sołectwa,
4. inicjowanie działań związanych z zaspokojeniem
zbiorowym potrzeb mieszkańców,
5. przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej."
5. W § 13 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
„dostarczanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego oraz informacji ustalającej
wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych
mieszkańcom Sołectwa za wyjątkiem osób o nie
ustalonym miejscu pobytu oraz odmawiających
przyjĉcia.”
6. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy
na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.”
7. § 15 otrzymuje brzmienie:
1) "ust. 1 Sołtys współdziała z Radą Sołecką,
2) ust. 2 Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej
oraz kieruje pracami rady sołeckiej,
3) ust. 3 Rada Sołecka składa siĉ z 5 osób oraz Sołtysa,
4) ust. 4 Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają siĉ
w miarĉ potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał,
5) ust.5 Na zaproszenie Sołtysa w posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania radni z danego Sołectwa lub inne zaproszone osoby,
6) ust. 6 Obrady Zebrania Wiejskiego oraz Rady Sołeckiej są protokołowane,
7)ust. 7 Do zadań Rady Sołeckiej należy;
1. wspomaganie działalności Sołtysa
2. opiniowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
3. składanie Zebraniu sprawozdania z swojej działalności,
4. wystĉpowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
5. wystĉpowanie z inicjatywami dotyczącymi rozwiązywania problemów mieszkańców Sołectwa,
6.
zbieranie
wniosków
od
mieszkańców
w sprawach sołectwa."
8. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie odbywa siĉ w miarĉ potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz w roku.”
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9. W § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Rada Gminy ustala kalendarz wyborczy oraz ustala
siedziby obwodowych komisji wyborczych.”
10. W § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Rada
Gminy powołuje Doraźną Gminną Komisjĉ Wyborczą w składzie od 4 do 6 osób spośród radnych Rady Gminy oraz jednej osoby wskazanej przez Wójta
Gminy.”
11. W § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Gminna Komisja Wyborcza powołuje Obwodowe
Komisje Wyborcze w składzie od 4 do 6 członków
w tym 1 osobĉ wskazaną przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych pisemnie Gminnej Komisji
Wyborczej.”
12. W § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy ilość kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej przekracza dopuszczalny
maksymalny skład komisji, o składzie komisji decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminną
Komisjĉ Wyborczą. Z losowania wyłączona jest
osoba wskazana przez Wójta, która wchodzi
w skład
Obwodowej
Komisji
Wyborczej
z urzĉdu.”
13. Po § 29 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca w wyborach zarówno na sołtysa jak
i członka rady sołeckiej.”
14. Po § 29 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Zmiany i uzupełnienia w komisjach można dokonywać w trybie przepisów o ich powołaniu.”
15. Po § 29 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Na swoim pierwszym posiedzeniu Obwodowe
Komisje Wyborcze powołują ze swego grona przewodniczącego komisji oraz jego zastĉpcĉ”
16. Po § 29 ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„Obsługĉ
Gminy”

techniczną

wyborów

zapewnia Wójt

17. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kandydata na sołtysa oraz członków rad sołeckich
może zgłosić do Gminnej Komisji Wyborczej
w terminie określonym w harmonogramie wyborów każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze.”
18. W § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Można kandydować równocześnie na sołtysa
i członka rady sołeckiej.”
19. W § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenie należy dokonać oddzielnie na sołtysa
oraz członka rady sołeckiej podając imiĉ i nazwisko
zgłaszającego, imiĉ i nazwisko kandydatów, adres
zamieszkania, wiek kandydatów.”
20. W § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”
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21. W § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Po upływie terminu zgłaszania kandydatów
Gminna Komisja Wyborcza rejestruje oraz sporządza
listy
kandydatur
z każdego
obwodu
w kolejności alfabetycznej oraz podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP
Gminy Łużna.”

Poz. 942

31. § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. Za nieważne uważa siĉ głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa nie
postawiono w kratce żadnego znaku „X”, albo
postawiono znak „X” przy wiĉcej niż jednym
kandydacie,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członka rady
sołeckiej postawiono znak „X” w kratce obok
nazwisk wiĉcej kandydatów niż wybieranych
członków rady sołeckiej

22. W § 30 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
"W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na
sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ a za wybranego na sołtysa Gminna Komisja Wyborcza uznaje
zarejestrowanego kandydata.”
23. W § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na
sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ a wyboru
sołtysa dokonuje Rada Sołecka bezwzglĉdną wiĉkszością głosów w głosowaniu tajnym.”
24. W § 30 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej wymaganej liczbie członków rady sołeckiej wyborów nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na
członków rady sołeckiej Gminna Komisja Wyborcza
uznaje zarejestrowanych kandydatów.”
25. Po § 30 ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów
mniejszej od wymaganej ale wiĉkszej od
3 członków rady sołeckiej oprócz sołtysa wyborów
nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na członków
gminna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych
kandydatów. a odpowiednio pozostałe mandaty
rady sołeckiej pozostają nie obsadzone.”
26. Po § 30 ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„W przypadku równoczesnego wyboru na sołtysa
i członka rady sołeckiej skład rady sołeckiej uzupełnia siĉ o osobĉ która w wyborach uzyskała kolejno
najwiĉkszą ilość głosów.”
27. W § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wybory przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza.”
28. W § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przed rozpoczĉciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy
potrzebna ilość kart do głosowania znajduje siĉ
w lokalu wyborczym, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje siĉ dostateczna ilość pomieszczeń zapewniające tajność głosowania”
29. § 38 otrzymuje brzmienie:
"1. Po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja
Wyborcza
ustala
wyniki
głosowania
w obwodzie.
2. Przy ustaleniu wyników mogą być obecni mĉżowie zaufania.”
30. § 39 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W przypadku równej liczby głosów wynik wyborów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
doraźna Gminną Komisjĉ Wyborczą.”

3) nie opatrzone pieczĉcią Gminnej Komisji Wyborczej, lub Obwodowej Komisji Wyborczej.
2. Dopisanie na karcie do głosowania nazwisk lub
innych nazw albo poczynienie innych dopisków
poza kratką nie wpływa na ważność głosu."
32. W § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch
egzemplarzach protokół głosowania.”
33. W § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy
jego sporządzeniu.”
34. W § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu do doraźnej Gminnej Komisji Wyborczej oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie w miejscu łatwo dostĉpnym na lokalu wyborczym drugiego egzemplarza protokołu do wiadomości mieszkańców.”
35. W § 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Na
podstawie
protokołów
otrzymanych
z obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja
Wyborcza
ustala
wyniki
głosowania
w poszczególnych obwodach i stwierdza:
-

-

Na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który
otrzymał najwiĉkszą liczbĉ ważnie oddanych
głosów,
Na Członka Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwiĉkszą
liczbĉ ważnie oddanych głosów w ramach przydzielonego limitu miejsc,
W przypadku gdy dwóch lub wiĉcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów uprawniających do otrzymania mandatu o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez gminną komisjĉ wyborczą.”

36. W § 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"Po ustaleniu wyników głosowania Gminna Komisja
Wyborcza sporządza protokół, który wywiesza niezwłocznie w łatwo dostĉpnym dla mieszkańców
miejscu, oraz wydaje zaświadczenia o wyborze.”
37. W § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Protest wnosi siĉ na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Gminnej Komisji Wyborczej.”
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38. W § 44 uchyla się ust. 3.

5. podtrzymywanie tradycji na swoich terenie,

39. § 45 otrzymuje brzmienie:

6. organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

"1. W przypadku odwołania z funkcji Sołtysa Rada
Gminy zarządza wybory uzupełniające na zasadach określonych w niniejszym statucie.
2. W przypadku pisemnego zrzeczenia siĉ członkowstwa w radzie sołeckiej lub śmierci, a także
w przypadku braku kandydatur do pełnej obsady rady sołeckiej do nastĉpnych wyborów Rada
Sołecka działa w składzie pomniejszonym przy
czym skład Rady Sołeckiej nie może być mniejszy niż 3 osoby oprócz Sołtysa.
3. W przypadku rezygnacji całej Rady Sołeckiej lub
czĉści uniemożliwiającej pracĉ w 3 osobowym
składzie oprócz sołtysa przeprowadza siĉ ponowne wybory na zasadach określonych
w niniejszym statucie.
4. W wyborach uzupełniających Sołtys lub Członek
Rady Sołeckiej wybierany jest do końca danej
kadencji.
5. Wyborów uzupełniających nie zarządza siĉ przed
upływem 6 miesiĉcy do końca kadencji.”
40. § 47 otrzymuje brzmienie
„Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje wyłącznie Radzie Gminy.”
§ 6. Pozostałe postanowienia Statutu Samorządu
Mieszkańców Sołectwa Mszanka pozostają bez zmian.
§ 7. W Statucie Samorządu Mieszkańców Sołectwa
Szalowa stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały Rady
Gminy IV/27/03 z dnia 17 marca 2003 roku wraz ze
zmianami Nr V/37/03 z 28 kwietnia 2003 roku
i Nr XXIV/217/06 z 20 lutego 2006 roku, wprowadza siĉ
nastĉpujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ogół mieszkańców sołectwa Szalowa stanowi
Samorząd Mieszkańców wsi Szalowa i wsi Bieśnik.
2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi Szalowa
i wsi Bieśnik brzmi: Sołectwo Szalowa."
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
"Teren działania sołectwa Szalowa obejmuje wsie
Szalowa i Bieśnik"
3. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa Szalowa w szczególności należy:
1. tworzenia warunków do pełnego udziału mieszkańców
sołectwa
w życiu
publicznym
i społecznym,
2. reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,
3. współpraca z właściwymi jednostkami z zakresu
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego
i ochrony przeciwpożarowej,
4. organizacja życia społeczno-gospodarczego poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu
poprawĉ życia mieszkańców sołectwa,

7. organizowanie zasad współżycia społecznego
i pomocy sąsiedzkiej.”
4. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo
prowadzi
gospodarkĉ
w ramach budżetu Gminy.”

finansową

5. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zasady gospodarki finansowej Sołectwa określa
odrĉbna ustawa.”
6. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:
1. podejmowanie uchwał dotyczących Sołectwa,
2. wyrażanie stanowiska lub opinii w sprawach dotyczących Sołectwa wynikających z przepisów
prawa lub gdy o zajĉcie stanowiska lub opinii
zwróci siĉ organ gminy,
3. uchwalanie planów rozwoju miejscowości lub Sołectwa
4. inicjowanie działań związanych z zaspokojeniem
zbiorowym potrzeb mieszkańców
5. przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej."
7. W § 13 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
„dostarczanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego oraz informacji ustalającej
wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych
mieszkańcom sołectwa za wyjątkiem osób o nie
ustalonym miejscu pobytu oraz odmawiających przyjĉcia”
8. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy
na zasadach określonych w Statucie Gminy, bez
prawa udziału w głosowaniu.”
9. § 15 otrzymuje brzmienie:
1) "ust. 1 Sołtys współdziała z Radą Sołecką,
2) ust. 2 Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej
oraz kieruje pracami Rady Sołeckiej,
3) ust. 2 Rada Sołecka składa siĉ z 7 osób oraz
wspólnego Sołtysa, w tym 5 osób z wsi Szalowa,
2 osoby z wsi Bieśnik,
4) ust. 4 Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają siĉ
w miarĉ potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał,
5) ust.5 Na zaproszenie Sołtysa w posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania radni z danego sołectwa lub inne zaproszone osoby,
6) ust. 6 Obrady Zebrania Wiejskiego oraz Rady Sołeckiej są protokołowane,
7) ust. 7 Do zadań Rady Sołeckiej należy;
1. wspomaganie działalności Sołtysa
2. opiniowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego
3. składanie Zebraniu sprawozdania z swojej działalności
4. wystĉpowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
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5. wystĉpowanie z inicjatywami dotyczącymi rozwiązywania problemów mieszkańców Sołectwa,
6.
zbieranie
wniosków
od
mieszkańców
w sprawach sołectwa."
10. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zebranie Wiejskie odbywa siĉ w miarĉ potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz w roku.”
11. W § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Rada Gminy ustala kalendarz wyborczy oraz ustala
siedziby obwodowych komisji wyborczych.”
12. § 28 otrzymuje brzmienie:
"1. Na terenie Sołectwa Szalowa tworzy siĉ
2 obwody wyborcze, Nr 1 obejmujący wieś Szalowa i Nr 2 obejmujący wieś Bieśnik.
2. Ustala siĉ liczbĉ członków Rady Sołeckiej Sołectwa Szalowa wynoszącą dla obwodu wyborczego Nr 1 obejmującego wieś Szalowa wynoszącą
5 osób oraz dla obwodu wyborczego Nr
2 obejmującego wieś Bieśnik 2 osoby.”
13. § 29 otrzymuje brzmienie:
"1. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Rada
Gminy powołuje Doraźną Gminną Komisjĉ Wyborczą w składzie od 4 do 6 osób spośród radnych Rady Gminy oraz jednej osoby wskazanej
przez Wójta Gminy.
2. Gminna Komisja Wyborcza powołuje Obwodowe
Komisje
Wyborcze
w składzie
od
4 do
6 członków w tym 1 osobĉ wskazaną przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych pisemnie
Gminnej Komisji Wyborczej.
3. W przypadku gdy ilość kandydatów do obwodowej komisji wyborczej przekracza dopuszczalny
maksymalny skład komisji, o składzie komisji
decyduje losowanie przeprowadzone przez
Gminną Komisjĉ Wyborczą. Z losowania wyłączona jest osoba wskazana przez Wójta, która
wchodzi w skład Obwodowej Komisji Wyborczej
z urzĉdu.
4. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca w wyborach zarówno na sołtysa
jak i członka rady sołeckiej.
5. Zmiany i uzupełnienia w komisjach można dokonywać w trybie przepisów o powołaniu.
6. Na swoim pierwszym posiedzeniu Obwodowe
Komisje Wyborcze powołują ze swego grona
przewodniczącego komisji oraz jego zastĉpcĉ.
7. Obsługĉ techniczną wyborów zapewnia Wójt
Gminy.”
14. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kandydata na sołtysa oraz członków rad sołeckich
może zgłosić do gminnej komisji wyborczej
w terminie określonym w harmonogramie wyborów
każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze.”
15. § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"1) Można kandydować równocześnie na sołtysa
i członka rady sołeckiej”

Poz. 942
2) Można kandydować do rady sołeckiej tylko
z jednego obwodu”

16. W § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenie należy dokonać oddzielnie na sołtysa
oraz członka rady sołeckiej podając imiĉ i nazwisko
zgłaszającego, imiĉ i nazwisko kandydatów, adres
zamieszkania, wiek kandydatów.”
17. W § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”
18. W § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Gminna Komisja Wyborcza rejestruje oraz sporządza listy
kandydatur z każdego obwodu w kolejności alfabetycznej oraz podaje do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń oraz w BIP Gminy Łużna.”
19. W § 30 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
"W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ a za wybranego na sołtysa Gminna Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanego kandydata.”
20. W § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na
sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ a wyboru
sołtysa dokonuje Rada Sołecka bezwzglĉdną wiĉkszością głosów w głosowaniu tajnym.”
21. W § 30 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów:
a) w obwodzie wyborczym wsi Szalowa mniejszej
od wymaganej ale wiĉkszej od 3 oprócz Sołtysa,
b) w obwodzie wsi Bieśnik mniejszej od 2,
wyborów nie przeprowadza siĉ, a za wybranych
na członków rady sołeckiej Gminna Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów.”
22. Po § 30 ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów
w obwodzie wyborczym mniejszej od wymaganej ale
wiĉkszej od 3 członków rady sołeckiej oprócz sołtysa
wyborów nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na
członków Gminna Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów. a odpowiednio pozostałe
mandaty rady sołeckiej pozostają nie obsadzone.”
23. Po § 30 ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„W przypadku równoczesnego wyboru na sołtysa
i członka rady sołeckiej skład rady sołeckiej uzupełnia siĉ o osobĉ który w wyborach uzyskała kolejno
najwiĉkszą ilość głosów.”
24. W § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Dla Sołectwa Szalowa sporządza siĉ oddzielnie listĉ
kandydatów na członków rady sołeckiej dla obwodu
Nr 1 obejmującego wieś Szalowa i oddzielnie dla obwodu Nr 2 obejmującego wieś Biesnik.”
25. W § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wybory przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szalowej oraz Nr 2 w Bieśniku.”
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26. W § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przed rozpoczĉciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy
potrzebna ilość kart do głosowania znajduje siĉ
w lokalu wyborczym, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje siĉ dostateczna ilość pomieszczeń zapewniające tajność głosowania.”
27. § 38 otrzymuje brzmienie:
"1. Po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja
Wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.
2. Przy ustaleniu wyników mogą być obecni mĉżowie zaufania.”
28. § 39 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W przypadku równej liczby głosów wynik wyborów
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez doraźną Gminną Komisjĉ Wyborczą.”
29. § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. Za nieważne uważa siĉ głosy:
1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa nie
postawiono w kratce żadnego znaku „X”, albo postawiono znak „X” przy wiĉcej niż jednym kandydacie,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członka rady
sołeckiej postawiono znak „X” w kratce obok
nazwisk wiĉcej kandydatów niż wybieranych
członków rady sołeckiej
3) nie opatrzone pieczĉcią Gminnej Komisji Wyborczej, lub Obwodowej Komisji Wyborczej.
2. Dopisanie na karcie do głosowania nazwisk
lub innych nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność
głosu."
30. W § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza w dwóch
egzemplarzach protokół głosowania.”
31. W § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład obwodowej komisji wyborczej obecne
przy jego sporządzeniu.”
32. W § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu do doraźnej Gminnej Komisji Wyborczej oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie w miejscu łatwo dostĉpnym na lokalu wyborczym drugiego egzemplarza protokołu do wiadomości mieszkańców.”
33. W § 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Na
podstawie
protokołów
otrzymanych
z obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja
Wyborcza
ustala
wyniki
głosowania
w poszczególnych obwodach i stwierdza:
-

Na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który
otrzymał najwiĉkszą liczbĉ ważnie oddanych
głosów z obu obwodów,

Poz. 942
-

-

Na Członka Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwiĉkszą
liczbĉ ważnie oddanych głosów w ramach przydzielonego limitu miejsc w poszczególnych obwodach,
W przypadku gdy dwóch lub wiĉcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów uprawniających do otrzymania mandatu o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez Gminną Komisjĉ Wyborczą.”

34. W § 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"Po ustaleniu wyników głosowania gminna komisja
wyborcza sporządza protokół, który wywiesza niezwłocznie w łatwo dostĉpnym dla mieszkańców
miejscu, oraz wydaje zaświadczenia o wyborze.”
35. W § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Protest wnosi siĉ na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Gminnej Komisji Wyborczej.”
36. W § 44 uchyla się ust. 3.
37. § 45 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku odwołania z funkcji Sołtysa Rada
Gminy zarządza wybory uzupełniające na zasadach określonych w niniejszym statucie.
2. W przypadku pisemnego zrzeczenia siĉ członkowstwa w radzie sołeckiej lub śmierci, a także
w przypadku braku kandydatur do pełnej obsady
rady sołeckiej do nastĉpnych wyborów Rada Sołecka działa w składzie pomniejszonym przy czym
skład Rady Sołeckiej nie może być mniejszy niż
3 osoby oprócz sołtysa.
3. W przypadku rezygnacji całej Rady Sołeckiej lub
czĉści uniemożliwiającej pracĉ w 3 osobowym
składzie oprócz sołtysa przeprowadza siĉ ponowne wybory na zasadach określonych w niniejszym
statucie.
4. W wyborach uzupełniających Sołtys lub Członek
Rady Sołeckiej wybierany jest do końca danej kadencji.
5. Wyborów uzupełniających nie zarządza siĉ przed
upływem 6 miesiĉcy do końca kadencji.”
38. § 47 otrzymuje brzmienie
„Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje wyłącznie Radzie Gminy.”
§ 8. Pozostałe postanowienia Statutu Samorządu
Mieszkańców Sołectwa Szalowa pozostają bez zmian.
§ 9. W Statucie Samorządu Mieszkańców Sołectwa
Wola Łużańska stanowiącego załacznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy IV/27/03 z dnia 17 marca 2003 roku wraz ze
zmianami Nr V/37/03 z 28 kwietnia 2003 roku
i Nr XXIV/217/06 z 20 lutego 2006 roku, wprowadza siĉ
nastĉpujące zmiany:
1. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa Wola
Łużańska w szczególności należy:
1. tworzenia warunków do pełnego udziału mieszkańców
sołectwa
w życiu
publicznym
i społecznym,
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2. reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,
3. współpraca z właściwymi jednostkami z zakresu
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego
i ochrony przeciwpożarowej,
4. organizacja życia społeczno-gospodarczego poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu
poprawĉ życia mieszkańców sołectwa,
5. podtrzymywanie tradycji na swoich terenie,
6. organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
7. organizowanie zasad współżycia społecznego
i pomocy sąsiedzkiej.”

6) ust. 6 Obrady Zebrania Wiejskiego oraz rady sołeckiej są protokołowane,
7) ust. 7 Do zadań Rady Sołeckiej należy;
1. wspomaganie działalności Sołtysa
2. opiniowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego
3. składanie Zebraniu sprawozdania z swojej działalności
4. wystĉpowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
5. wystĉpowanie z inicjatywami dotyczącymi
rozwiązywania problemów mieszkańców Sołectwa,
6. zbieranie wniosków od mieszkańców w sprawach Sołectwa."
8. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sołectwo
prowadzi
gospodarkĉ
w ramach budżetu Gminy.”

Poz. 942

finansową

3. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zasady gospodarki finansowej Sołectwa określa
odrĉbna ustawa.”
4. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:
1. podejmowanie uchwał dotyczących Sołectwa,
2. wyrażanie stanowiska lub opinii w sprawach dotyczących Sołectwa wynikających z przepisów
prawa lub gdy o zajĉcie stanowiska lub opinii
zwróci siĉ organ gminy,
3. uchwalanie planów rozwoju miejscowości lub Sołectwa,
4. inicjowanie działań związanych z zaspokojeniem
zbiorowym potrzeb mieszkańców,
5. przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej."
5. W § 13 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
„dostarczanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego oraz informacji ustalającej
wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych
mieszkańcom sołectwa za wyjątkiem osób o nie
ustalonym miejscu pobytu oraz odmawiających
przyjĉcia”
6. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy
na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.”
7. § 15 otrzymuje brzmienie:
1) "ust. 1 Sołtys współdziała z Radą Sołecką,
2) ust. 2 Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej oraz kieruje pracami Rady Sołeckiej,
3) ust. 3 Rada Sołecka składa siĉ z 5 osób oraz Sołtysa,
4) ust. 4 Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają siĉ
w miarĉ potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał,
5) ust.5 Na zaproszenie Sołtysa w posiedzeniach
Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa
głosowania radni z danego sołectwa lub inne zaproszone osoby,

„Zebranie Wiejskie odbywa siĉ w miarĉ potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.”
9. W § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Rada Gminy ustala kalendarz wyborczy oraz ustala
siedziby obwodowych komisji wyborczych.”
10. W § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Rada
Gminy powołuje Doraźną Gminną Komisjĉ Wyborczą w składzie od 4 do 6 osób spośród radnych Rady Gminy oraz jednej osoby wskazanej przez Wójta
Gminy.”
11. W § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Gminna Komisja Wyborcza powołuje Obwodowe
Komisje Wyborcze w składzie od 4 do 6 członków
w tym 1 osobĉ wskazaną przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych pisemnie Gminnej Komisji
Wyborczej.”
12. W § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy ilość kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej przekracza dopuszczalny
maksymalny skład komisji, o składzie komisji decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminną Komisjĉ Wyborczą. Z losowania wyłączona jest osoba
wskazana przez Wójta, która wchodzi w skład Obwodowej Komisji Wyborczej z urzĉdu.”
13. Po § 29 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca w wyborach zarówno na sołtysa jak
i członka rady sołeckiej.”
14. Po § 29 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Zmiany i uzupełnienia w komisjach można dokonywać w trybie przepisów o ich powołaniu.”
15. Po § 29 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Na swoim pierwszym posiedzeniu Obwodowe
Komisje Wyborcze powołują ze swego grona przewodniczącego komisji oraz jego zastĉpcĉ”
16. Po § 29 ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„Obsługĉ techniczną wyborów zapewnia Wójt
Gminy”
17. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„Kandydata na sołtysa oraz członków rad sołeckich
może zgłosić do Gminnej Komisji Wyborczej
w terminie określonym w harmonogramie wyborów każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.”
18. W § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Można kandydować równocześnie na sołtysa
i członka rady sołeckiej.”
19. W § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenie należy dokonać oddzielnie na sołtysa
oraz członka rady sołeckiej podając imiĉ i nazwisko
zgłaszającego, imiĉ i nazwisko kandydatów, adres
zamieszkania, wiek kandydatów.”
20. W § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”
21. W § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Poz. 942

28. W § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przed rozpoczĉciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy
potrzebna ilość kart do głosowania znajduje siĉ
w lokalu wyborczym, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje siĉ dostateczna ilość pomieszczeń zapewniające tajność głosowania”
29. § 38 otrzymuje brzmienie:
"1. Po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja
Wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.
2. Przy ustaleniu wyników mogą być obecni mĉżowie zaufania.”
30. § 39 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W przypadku równej liczby głosów wynik wyborów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
doraźna Gminną Komisjĉ Wyborczą.”
31. § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. Za nieważne uważa siĉ głosy:

„Po upływie terminu zgłaszania kandydatów
Gminna Komisja Wyborcza rejestruje oraz sporządza
listy
kandydatur
z każdego
obwodu
w kolejności alfabetycznej oraz podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP
Gminy Łużna.”

1) jeżeli na karcie do głosowania na sołtysa nie
postawiono w kratce żadnego znaku „X”, albo postawiono znak „X” przy wiĉcej niż jednym kandydacie,
2) jeżeli na karcie do głosowania na członka rady
sołeckiej postawiono znak „X” w kratce obok
nazwisk wiĉcej kandydatów niż wybieranych
członków rady sołeckiej

22. W § 30 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
"W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na
Sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ a za wybranego na sołtysa Gminna Komisja Wyborcza
uznaje zarejestrowanego kandydata.”
23. W § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata
na sołtysa wyborów nie przeprowadza siĉ
a wyboru sołtysa dokonuje Rada Sołecka bezwzglĉdną wiĉkszością głosów w głosowaniu tajnym.”
24. W § 30 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej wymaganej liczbie członków rady sołeckiej wyborów nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na
członków rady sołeckiej Gminna Komisja Wyborcza
uznaje zarejestrowanych kandydatów.”
25. Po § 30 ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów
mniejszej od wymaganej ale wiĉkszej od
3 członków rady sołeckiej oprócz sołtysa wyborów
nie przeprowadza siĉ, a za wybranych na członków
Gminna Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów. a odpowiednio pozostałe mandaty rady sołeckiej pozostają nie obsadzone.”
26. Po § 30 ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„W przypadku równoczesnego wyboru na sołtysa
i członka rady sołeckiej skład rady sołeckiej uzupełnia siĉ o osobĉ która w wyborach uzyskała kolejno
najwiĉkszą ilość głosów.”

3) nie opatrzone pieczĉcią Gminnej Komisji Wyborczej, lub Obwodowej Komisji Wyborczej.
2. Dopisanie na karcie do głosowania nazwisk lub
innych nazw albo poczynienie innych dopisków
poza kratką nie wpływa na ważność głosu."
32. W § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obwodowa
komisja
wyborcza
sporządza
w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.”
33. W § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy
jego sporządzeniu.”
34. W § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu do doraźnej Gminnej Komisji Wyborczej oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie w miejscu łatwo dostĉpnym na lokalu wyborczym drugiego egzemplarza protokołu do wiadomości mieszkańców.”
35. W § 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Na
podstawie
protokołów
otrzymanych
z obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja
Wyborcza
ustala
wyniki
głosowania
w poszczególnych obwodach i stwierdza:
-

27. W § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wybory przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza.”

-

Na Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który
otrzymał najwiĉkszą liczbĉ ważnie oddanych
głosów,
Na Członka Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwiĉkszą
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liczbĉ ważnie oddanych głosów w ramach przydzielonego limitu miejsc,
W przypadku gdy dwóch lub wiĉcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów uprawniających do otrzymania mandatu o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone
przez Gminną Komisjĉ Wyborczą.”

czym skład Rady Sołeckiej nie może być mniejszy
niż 3 osoby oprócz Sołtysa.
3. W przypadku rezygnacji całej Rady Sołeckiej lub
czĉści uniemożliwiającej pracĉ w 3 osobowym
składzie oprócz sołtysa przeprowadza siĉ ponowne wybory na zasadach określonych
w niniejszym statucie.

36. W § 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

4. W wyborach uzupełniających Sołtys lub Członek
Rady Sołeckiej wybierany jest do końca danej
kadencji.

"Po ustaleniu wyników głosowania Gminna Komisja
Wyborcza sporządza protokół, który wywiesza niezwłocznie w łatwo dostĉpnym dla mieszkańców
miejscu, oraz wydaje zaświadczenia o wyborze.”
37. W § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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5. Wyborów uzupełniających nie zarządza siĉ przed
upływem 6 miesiĉcy do końca kadencji.”
40. § 47 otrzymuje brzmienie

„Protest wnosi siĉ na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Gminnej Komisji Wyborczej.”
38. W § 44 uchyla się ust. 3.
39. § 45 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku odwołania z funkcji Sołtysa Rada
Gminy zarządza wybory uzupełniające na zasadach określonych w niniejszym statucie.
2. W przypadku pisemnego zrzeczenia siĉ członkowstwa w radzie sołeckiej lub śmierci, a także
w przypadku braku kandydatur do pełnej obsady
rady sołeckiej do nastĉpnych wyborów Rada Sołecka działa w składzie pomniejszonym przy

„Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje
wyłącznie Radzie Gminy.”
§ 10. Pozostałe postanowienia Statutu Samorządu
Mieszkańców Sołectwa Wola Łużańska pozostają bez
zmian.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec

942
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UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród
i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miĉdzynarodowym i krajowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 31 ust.3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 6 w zw.
z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn.zm.) - Rada
Gminy Łużna, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Okreņla się warunki i tryb przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
i krajowym
współzawodnictwie
sportowym
w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla zawodników
§ 1.
Stypendium sportowe Gminy Łużna może być
przyznane zawodnikowi, który

2. Okreņla się warunki i tryb przyznawania wyróżnień
i nagród trenerom i zawodnikom, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
i krajowym
współzawodnictwie
sportowym
w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
1) uprawia dyscyplinę objętą programem Igrzysk
Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą
jest Gmina Łużna lub jest jej stałym mieszkańcem,
3) posiada status amatora,
4) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim zdobył: miejsce 1-6 w Mistrzostwach Europy,
miejsce 1-8 w Mistrzostwach Ņwiata lub Igrzyskach
Olimpijskich albo Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Ņwiata dla niepełnosprawnych, Igrzyskach
Paraolimpijskich lub miejsce 1-3 w Mistrzostwach
Polski,
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5) w okresie pobierania stypendium sportowego
z budżetu Gminy Łużna nie pobiera dodatkowego
stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego,
6) jest w wieku od 16 do lat 25 – nie dotyczy Paraolimpijczyków.
§ 2. Stypendia sportowe przyznaje lub pozbawia
ich Wójt Gminy Łużna na wniosek klubu sportowego
zrzeszającego zawodnika lub z własnej inicjatywy po
zasięgnięciu opinii właņciwej Komisji Rady Gminy
Łużna.
§ 3.
1. Wniosek, o którym mowa w § 2 należy złożyć na
dziennik podawczy Urzędu Gminy Łużna do
2 miesięcy od uzyskania wysokich wyników
w sporcie.
2. Wniosek o którym mowa w § 2 podlega rozpatrzeniu w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu do
Urzędu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika, aktualny adres zameldowania na pobyt stały,
2) dokument potwierdzający przynależnoņć zawodnika do klubu sportowego,
3) opis osiągnięć sportowych wraz z ich udokumentowaniem,
4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania
Wójta Gminy Łużna o okolicznoņciach skutkujących cofnięciem stypendium.
§ 4.
1. Stypendium sportowe przyznaje się na czas okreņlony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy, na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy Łużna
z zawodnikiem.
2. Stypendium nie podlega waloryzacji i wypłacane
jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto
osobiste wskazane przez zawodnika.
§ 5.
Umowa o stypendium sportowe zawierana pomiędzy zawodnikiem, a Wójtem Gminy Łużna winna
okreņlać w szczególnoņci:
1) strony umowy,
2) wysokoņć i termin przekazywania stypendium sportowego,

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród
trenerom i zawodnikom, którzy osiągnĉli wysokie
wyniki sportowe w krajowym i miĉdzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.
§ 1.
1. Nagroda jest jednorazowym ņwiadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gminy Łużna

Poz. 943

3) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium,
4) zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej Wójta o utracie
uprawnień do otrzymania stypendium sportowego,
a w szczególnoņci o:
a) utracie przynależnoņci do klubu wnioskującego
o przyznanie stypendium,
b) pobieraniu z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny stypendium sportowego z innych jednostek
samorządu terytorialnego,
c) zobowiązanie zawodnika do zwrotu wypłaconego stypendium wraz z ustawowymi odsetkami
w przypadkach uzasadniających zwrot,
d) okreņlenie przypadków uzasadniających zwrot.
§ 6. Umowę o stypendium sportowe sporządza
się w czterech egzemplarzach - dwa dla Urzędu Gminy Łużna i jednym dla zawodnika oraz jednym dla
wnioskującego klubu.
§ 7. Zobowiązuje się zarząd klubu sportowego
wnioskującego o przyznanie stypendium doinformowania Wójta Gminy o każdorazowych zmianach skutkujących utratą prawa do stypendium.
§ 8.
1.

Zawodnika pozbawia się
w okresie jego pobierania:

stypendium,

jeżeli

1) została nałożona na niego kara przewidziana
w statucie danego związku sportowego lub
macierzystego klubu sportowego,
2) zmienił przynależnoņć klubową lub adres zamieszkania (zamieszkanie lub siedziba klubu
poza Gminą Łużna),
3) zawodnik zaprzestał uprawiania sportu.
2. Stypendium podlega zwrotowi, gdy klub wnioskujący o stypendium podał dane, o których mowa
w § 1 niezgodne ze stanem rzeczywistym.
§ 9.
1. Podstawę ustalenia wysokoņci stypendium sportowego stanowi kwota 800,- złotych.
2. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat
miesięcznych.
3. Wysokoņć miesięcznej raty może wynosić od 10 %
do 100 % brutto kwoty wymienionej w ust. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
i stanowi wyraz uznania dla trenera, zawodnika za
osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Wyróżnienie stanowi puchar, trofeum i dyplom
przyznawany trenerowi, zawodnikowi za osiągnięcie
wysokiego
wyniku
sportowego
w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2.
1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednoczeņnie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 121

– 5507 –

1) uprawia dyscyplinę objętą programem Igrzysk
Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Mistrzostw
Ņwiata,
2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Gmina Łużna lub jest jej mieszkańcem,
3) w roku przyznania nagrody lub wyróżnienia
zdobył:
a) miejsce I – VI dla wyniku indywidualnego
Mistrzostw Polski oraz miejsce I – III dla wyniku zespołowego Mistrzostw Polski,
b) miejsce I – III zawodów wojewódzkich,
c) miejsce I - VI Mistrzostw Europy,
d) miejsce I -VIII Mistrzostw Ņwiata,
e) nominację na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie,
f) miejsce I - III w zawodach Pucharu Ņwiata,
Pucharu Europy, Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Ņwiata lub Europy,
g) za osiągnięcie wyniku sportowego mającego
charakter szczególnego wyczynu sportowego.
2. Ustala się nagrody i wyróżnienia dla trenerów zasłużonych w osiąganiu przez zawodnika wyników
wymienionych w ust. 1 pkt. 3.
§ 3. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Wójt
Gminy Łużna na wniosek: klubu sportowego zatrudniającego trenera lub zrzeszającego zawodnika, na
wniosek zawodnika, Gminnej Rady Sportu lub
z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii właņciwej
Komisji Rady Gminy Łużna.
§ 4.
1.

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika
w danym roku dwóch lub kilku wysokich wyników
sportowych, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 3,
przyznaje się jedną nagrodę, za najlepszy
z osiągniętych wyników.

Poz. 943

2. Nie można przyznać zawodnikowi lub trenerowi
dwukrotnie nagrody lub wyróżnienia za ten sam
wysoki wynik sportowy.
§ 5.
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla
zawodnika powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania zawodnika, któremu proponuje się przyznać
nagrodę lub wyróżnienie,
2) dokument potwierdzający przynależnoņć zawodnika do klubu sportowego,
3) opis osiągnięć sportowych wraz z ich udokumentowaniem.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla
trenera winien zawierać dane osobowe trenera
oraz opis osiągnięć sportowych szkolonych zawodników wraz z ich udokumentowaniem.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 (wg załączonego wzoru) należy złożyć na dziennik podawczy
Urzędu Gminy Łużna najpóźniej do 2 miesięcy od
daty zaistnienia zdarzenia mogącego spowodować
przyznanie nagrody lub wyróżnienia.
§ 6.
1. Podstawę ustalenia wysokoņci przyznanej nagrody
pieniężnej stanowi kwota 800,- złotych.
2. Wysokoņć jednorazowej nagrody pieniężnej dla
trenera lub zawodnika za osiągnięcie wysokiego
wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym ustala się
w wysokoņci od 10 % do 200 % kwoty, o której
mowa w ust. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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do uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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UCHWAŁA NR IV/18/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniĉżnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Moszczenica lub jej jednostkom
podległym.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 59
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Moszczenica
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Moszczenica lub jej jednostkom podległym
zwanych dalej „należnoņciami”, obejmujących ich
umarzanie, odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładania na raty, a także wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należnoņci, których zasady, tryb umarzania, odraczania
spłat oraz rozkładania na raty okreņlają odrębne
przepisy.
§ 2.
1. Przez wartoņć należnoņci, której mowa w uchwale
należy rozumieć kwotę należnoņci głównej.
2. Udzielenie ulgi może dotyczyć całej należnoņci lub jej
częņci, a także odsetek i pozostałych należnoņci
ubocznych.
§ 3. Umorzenie z urzędu należnoņci w całoņci lub
w częņci stosuje się jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
2) osoba prawna – została wykreņlona z właņciwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należnoņci,
a odpowiedzialnoņć z tytułu należnoņci 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 należnoņci lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 4. Umorzenie należnoņci, w całoņci lub w częņci,
rozkładanie na raty całoņci lub częņci należnoņci
i odraczanie terminu zapłaty całoņci lub częņci należnoņci może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek
dłużnika.
§ 5. Umarzanie należnoņci obciążającej więcej niż
jednego dłużnika może nastąpić tylko wtedy, gdy oko-

licznoņci uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników. Umorzenie należnoņci głównej
powoduje również umorzenie należnoņci ubocznych
w całoņci lub takiej częņci, w jakiej została umorzona
należnoņć główna. Wysokoņć odsetek ustawowych ustala się na dzień złożenia wniosku.
§ 6.
1. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego wniosku,
a także w przypadku skorzystania z możliwoņci udzielenia ulgi z urzędu, Wójt lub Dyrektor/Kierownik jednostki podległej, której zakresu działania należnoņć
dotyczy, przeprowadza postępowanie wyjaņniające
mające na celu ustalenie czy zachodzą przesłanki
wskazane w § 3, w § 4 i w § 9 oraz, że w przypadku
przedsiębiorcy, czy spełnione są warunki okreņlone
w § 10.
2. W przypadku ulg udzielanych na wniosek osoba wymieniona w ust. 1 zbiera szczegółowe informacje
o sytuacji rodzinnej i majątkowej dłużnika.
3. Osoba wymieniona w ust. 1 może wezwać dłużnika
do złożenia uzupełnienia dokumentów uzasadniających przesłanki zastosowania ulg w spłacie należnoņci. Jako dowód należy dopuņcić wszystko, co może
przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy a nie jest
sprzeczne z przepisami prawa.
§ 7. Umorzenie należnoņci oraz odroczenie terminu
zapłaty całoņci lub częņci należnoņci albo rozłożenia
płatnoņci całoņci lub częņci należnoņci na raty, a także
odmowa udzielenia tych ulg następuje w formie jednostronnego pisemnego oņwiadczenia Wójta Gminy lub
Dyrektora/Kierownika jednostki podległej.
§ 8. Do udzielania ulg są uprawnieni:
1) Dyrektorzy/Kierownicy jednostek podległych Gminy –
w stosunku do należnoņci przypadających kierowanym przez nich jednostkom, jeżeli ich wartoņć nie
przekracza 1.000,- złotych,
2) Wójt Gminy Moszczenica – w stosunku do pozostałych należnoņci.
§ 9.
1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika, względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt Gminy, Dyrektorzy/Kierownicy jednostek
podległych Gminy, na wniosek dłużnika, mogą umarzać w całoņci lub w częņci należnoņci, odraczać terminy zapłaty całoņci lub częņci należnoņci lub rozkładać płatnoņci w całoņci lub w częņci na raty, biorąc
pod uwagę możliwoņci płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy.
2. Od należnoņci w stosunku, do których zastosowano
jedną z ulg wymienionych w ust.1 nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do
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upływu ustalonych terminów zapłaty, chyba że przy
zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.
3. W przypadku odmowy odroczenia lub rozłożenia na
raty, odsetki liczone są w pełnej wysokoņci do dnia
dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje
przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do
dnia doręczenia dłużnikowi odmowy umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należnoņci.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokoņci należnoņci, której termin płatnoņci odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokoņci ustalonych
rat, należnoņć pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za
zwłokę.
§ 10.
1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należnoņci pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, może być udzielona w ramach pomocy de minimis w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE
L379 z 28.12.2006r.).

Poz. 944,945
stawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis, okreņlonych w odrębnych przepisach.
§ 11.

1. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek podległych Gminy
przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdania dotyczące zakresu udzielonych ulg w spłacie należnoņci
pieniężnych.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 składane są
według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego – w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu sprawozdawczego.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXXI/201/06 Rady
Gminy w Moszczenicy z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należnoņci pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg,
o których mowa w ust. 1 jest przedłożenie przez
przedsiębiorcę wraz z wnioskiem informacji, przed-

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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UCHWAŁA NR IV/23/2011
RADY GMINY SĈKOWA
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejĉcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków
w zakresie utrzymania porządku i czystości
Na podstawie art. 6a i art. 6b ustawy z dnia 13 wrzeņnia
1996r.
o utrzymaniu
czystoņci
i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:
§ 1. W § 2 ust. 1 uchwały Nr XIV/123/2008 Rady
Gminy Sękowa z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przejęcia
od właņcicieli nieruchomoņci niektórych obowiązków
w zakresie utrzymania porządku i czystoņci wprowadza
się następujące zmiany:
1. Ustala się opłatę roczną brutto za przejęcie obowiązków, o którym mowa w § 1 w wysokoņci:
a) 42,00 zł. od jednego mieszkańca w gospodarstwie
domowym,
b) 36,00 zł. od jednego zatrudnionego w urzędach
i instytucjach,
c) 5,00 zł. za każde 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
handlowego
spożywczego
i spożywczoprzemysłowego,
d) 4,00 zł. za każde 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych lokali handlowych i hurtowni,
e) 5,00 zł. za każde 1 m2 powierzchni użytkowej lokali
gastronomicznych,

f) 2,00 zł. za każde 1 m2 powierzchni użytkowej od zakładów
rzemieņlniczych,
usługowych
i produkcyjnych,
g) 72,00 zł. od gospodarstwa agroturystycznego posiadającego do 10-ciu włącznie miejsc noclegowych,
120,00 zł. od gospodarstwa agroturystycznego posiadającego powyżej 10-ciu miejsc noclegowych
§ 2. § 3 ust.1 uchwały Nr XIV/123/2008 Rady Gminy
Sękowa z dnia 28.02.2008r. w sprawie przejęcia od właņcicieli
nieruchomoņci
niektórych
obowiązków
w zakresie utrzymania porządku i czystoņci otrzymuje
następujące brzmienie:
„1. Opłaty pobierane będą kwartalnie w czterech równych ratach, w terminach do 15 marca, do 15 czerwca, do 15 wrzeņnia, do 15 grudnia każdego roku.”
§ 3. Uchyla się zapis § 2 ust. 3 uchwały
Nr XIV/123/2008
Rady
Gminy
Sękowa
z dnia
28.02.2008r. w sprawie przejęcia od właņcicieli nieruchomoņci niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystoņci
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/315/2009 Rady
Gminy Sękowa dnia 22 grudnia 2009 r. w przedmiocie
zmiany uchwały w sprawie przejęcia od właņcicieli nieruchomoņci niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystoņci
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa.

twa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ z ujĉć wody i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na 2011 rok w Gminie Wiśniowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków (tekst jednolity
z 2006 roku Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wiņniowa uchwala co następuje
§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę z ujęć wody i zbiorowe odprowadzenie ņcieków
w roku 2011 w Gminie Wiņniowa wg poniższych cen
i stawek:
1. za 1 m³ dostarczonej wody opłata wynosi 1,30 zł plus
podatek od towarów i usług (VAT), w wysokoņci
okreņlonej odrębnymi przepisami

3. za przyjęcie 1 m³ ņcieków na punkcie zlewnym
oczyszczalni ņcieków w Wiņniowej opłata wynosi
6,00 zł plus podatek od towarów i usług (VAT),
w wysokoņci okreņlonej odrębnymi przepisami.
4. Opłata abonamentowa miesięczna dla odbiorców
wody wynosi 3,00 zł za jeden wodomierz plus podatek od towarów i usług (VAT), w wysokoņci okreņlonej odrębnymi przepisami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiņniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
obowiązującą
od
dnia
1 kwietnia 2011 r.

2. za 1 m³ odprowadzonych ņcieków opłata wynosi
2,90 zł plus podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokoņci okreņlonej odrębnymi przepisami

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Olkuszu.
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190), podaje się do publicznej wiadomoņci, co
następuje:

Kazimierza Ņciążki z listy Nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP w wyborach
do Rady Powiatu w Olkuszu, przeprowadzonych
21 listopada 2010 roku, w związku z wyborem na
Wójta Gminy Klucze.

1. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr II/15/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaņnięcie
w okręgu wyborczym Nr 1 mandatu radnego Pana
Dariusza Rzepki z listy Nr 4 zgłoszonej przez Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska RP w wyborach do
Rady Powiatu w Olkuszu, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, w związku z wyborem na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

4. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr III/32/2011 z dnia
2 lutego 2011 roku stwierdziła, że radnym w okręgu
wyborczym Nr 2 został Pan Andrzej Jan Osuch, kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralnoņci.

2. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr III/31/2011 z dnia
2 lutego 2011 roku stwierdziła, że radnym w okręgu
wyborczym Nr 1 został Pan Danek Ziarno, kandydat
z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą
liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralnoņci.

5. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr II/15/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaņnięcie
w okręgu wyborczym Nr 3 mandatu radnego Pana
Jana Łaksy z listy Nr 2 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach do
Rady Powiatu w Olkuszu, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, w związku z wyborem na Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom.

3. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr II/15/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaņnięcie
w okręgu wyborczym Nr 2 mandatu radnego Pana

6. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr III/33/2011 z dnia
2 lutego 2011 roku stwierdziła, że radnym w okręgu
wyborczym Nr 3 został Pan Zdzisław Skoczyń, kan-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 121

– 5512 –

dydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralnoņci.
7. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr II/15/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaņnięcie
w okręgu wyborczym Nr 3 mandatu radnego Pana
Romana Żelaznego z listy Nr 2 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
w wyborach do Rady Powiatu w Olkuszu, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, w związku
z wyborem na Wójta Gminy Trzyciąż.

Poz. 947,948,949

tet Wyborczy Platforma Obywatelska RP w wyborach
do Rady Powiatu w Olkuszu, przeprowadzonych
21 listopada 2010 roku, w związku z wyborem na
Wójta Gminy Bolesław.
10. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr III/35/2011
z dnia 2 lutego 2011 roku stwierdziła, że radną
w okręgu wyborczym Nr 4 została Pani Barbara Zofia Rzońca, kandydat z tej samej listy, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów a nie utraciła
prawa wybieralnoņci.

8. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr III/34/2011 z dnia
2 lutego 2011 roku stwierdziła, że radnym w okręgu
wyborczym Nr 3 został Pan Jerzy Józef Soņnierz,
kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralnoņci.

11. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoņci poprzez opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie powiatu olkuskiego.

9. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą Nr II/15/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaņnięcie
w okręgu wyborczym Nr 4 mandatu radnego Pana
Ryszarda Januszka z listy Nr 4 zgłoszonej przez Komi-

Komisarz Wyborczy w Krakowie
(-) SSA Teresa Rak

947

948
948

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Wielickiego.
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190), podaje się do publicznej wiadomoņci, co
następuje:

2. Rada Powiatu Wielickiego uchwałą Nr IV/26/11 z dnia
16 lutego 2011 roku stwierdziła, że radnym w okręgu
wyborczym Nr 4 został Pan Henryk Jan Kowal, kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralnoņci.

1. Rada Powiatu Wielickiego uchwałą Nr III/15/11 z dnia
25 stycznia 2011 roku stwierdziła wygaņnięcie
w okręgu wyborczym Nr 4 mandatu radnego Pana
Henryka Gawora z listy Nr 5 zgłoszonej przez Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoņć w wyborach do
Rady Powiatu Wielickiego, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, w związku z wyborem na Wójta
Gminy Biskupice.

3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoņci poprzez opublikowanie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie powiatu wielickiego.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
(-) SSA Teresa Rak

948

949
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Oświĉcim.
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190),
podaje się do publicznej wiadomoņci, co następuje:
1. Rada Miasta Oņwięcim uchwałą Nr III/28/10 z dnia
29 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaņnięcie
w okręgu wyborczym Nr 1 mandatu radnego Pana
Jacka Grossera z listy Nr 17, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Oņwięcimianie Oņwięcimianom w wyborach do Rady Miasta Oņwięcim,
przeprowadzonych
21
listopada
2010
roku,
w związku wyborem na Prezydenta Oņwięcimia.
949

2. Rada Miasta Oņwięcim uchwałą Nr V/38/11 z dnia
26 stycznia 2011 roku stwierdziła, że radnym
w okręgu wyborczym Nr 1 został Pan Michał Chrzan,
kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralnoņci.
3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoņci poprzez opublikowanie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie miasta Oņwięcim.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
(-) SSA Teresa Rak
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Poz. 950,951

950
950

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gorlickiego.
Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu podaje
do publicznej wiadomoņci, że:

II. Rada Powiatu Gorlickiego uchwałą Nr IV/31/11
z dnia 17 lutego 2011 r. stwierdziła, że radnym
w okręgu wyborczym nr 3 został Pan Janusz Wacław
AUGUSTOWSKI, kandydat z tej samej listy, który
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił
prawa wybieralnoņci.

I.

III. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoņci poprzez opublikowanie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Powiatu Gorlickiego

Rada Powiatu Gorlickiego uchwałą Nr III/18/11 z dnia
20 stycznia 2011 r. stwierdziła wygaņnięcie mandatu
w okręgu wyborczym nr 3, radnego Pana Mariusza
Józefa Miki, wybranego z listy Nr 5 zgłoszonego
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŅĆ, w wyborach
do Rady Powiatu Gorlickiego przeprowadzonych
w dniu 21 listopada 2010 r. Wygaņnięcie mandatu
nastąpiło w związku z pisemnym zrzeczeniem się
mandatu.

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu:
Tadeusz Piesowicz

950

951
951

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 28 lutego 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
podaje do publicznej wiadomoņci wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.

CZĈŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okrĉg wyborczy nr 1
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

CZĈŚĆ I
Dane ogólne

2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
2 323.

2. Wybierano 1 radnego spoņród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety
wyborcze.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 419.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
2 323.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 419.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 419, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 18,04%
7. Wybrano 1 radnego.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 419, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 18,04%
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2, co stanowi
0,48% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 417, co stanowi
99,52% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW "JEDNOŅĆ TATRZAŃSKA" 288
a) RZEPKA Ludwik Andrzej
288

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 121

– 5514 –

2) lista nr 2 KWW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 129
a) KUCHTA Andrzej

Poz. 951,952

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

129

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu:
Tadeusz Piesowicz

10. Radnym został wybrany

951

1) z listy nr 1 KWW "JEDNOŅĆ TATRZAŃSKA":
a) RZEPKA Ludwik Andrzej;
952

952

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 28 lutego 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim przeprowadzonych w dniu
27 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
podaje do publicznej wiadomoņci wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 417.

CZĈŚĆ I
Dane ogólne

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 412, co stanowi
98,80% ogólnej liczby głosów.

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoņród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów przez 4 komitety
wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
3 851.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 417.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 417, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 10,83%
7. Wybrano 1 radnego.
CZĈŚĆ II
Wyniki wyborów

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 417, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 10,83%
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 5, co stanowi
1,20% ogólnej liczby głosów.

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW NASZE MIASTO - WSPÓLNA
SPRAWA 159
a) JAMRÓZ Bogumiła
159
2) lista nr 2 KWW MAKÓW PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM 131
a) SULKA Lucyna
131
3) lista nr 3 KWW WALDEMARA PIECZARY 57
a) PIECZARA Waldemar
57
4) lista nr 4 KWW BARBARY CHARĄŻKA 65
a) CHARĄŻKA Barbara
65
10. Radną została wybrana

Rozdział 1
Okrĉg wyborczy nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
3 851.
952

1) z listy nr 1 KWW NASZE MIASTO - WSPÓLNA
SPRAWA:
a) JAMRÓZ Bogumiła;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu:
Tadeusz Piesowicz
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Poz. 953

953
953

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 28 lutego 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przeprowadzonych w dniu
27 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
podaje do publicznej wiadomoņci wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
CZĈŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoņród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liņcie kandydatów przez 1 komitet wyborczy.
3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie
mandatów w okręgu.
953

CZĈŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okrĉg wyborczy nr 8
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowania nie przeprowadzono.
4. Radną została wybrana:
1) z listy nr 1 KWW ROZWOJU KOKUSZKI:
a) GARDOŃ Janina;
5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu:
Tadeusz Piesowicz
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Poz. 953

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (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 Urzĉdowego 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.
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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