DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 122

Kraków, dnia 16 marca 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RADY POWIATU:
954
955
956

–
–
–

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

5518

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.

5518

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie podwyższenia
wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym
oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
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Rady Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
w 2011 roku.

5522

Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

5533

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 lutego 2011 r. zmiany uchwały Nr LVIII-476/10
Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne

5542

Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXIV/650/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.

5543

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę
systemu ogrzewania na proekologiczne.

5543

Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: warunków i trybu
przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy
Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

5545

Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr IV/31/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla
zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby sportowe
z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

5557

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przedłużenia
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5558

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
965

–

z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w części.

5558
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966

–
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Poz. 954,955

z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr IV/22/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka
na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.

5559

ROZPORZĄDZENIE:
967

–

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu
jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

5560

KOMUNIKATY:
968

969

–

–

Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2007-2013 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

5561

Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
lata 2007-2013 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

5562

954
954

UCHWAŁA NR V/54/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Na podstawie art. 12 pkt. 1 w związku z art. 40 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,
nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Bochni
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Bochni
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/285/06
Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 r. zmienionego następnie Uchwałą Nr XLVII/401/2010 z dnia
17 września 2010 r. - w związku ze zmianą liczby mieszkańców w poszczególnych typach Domu - wprowadza
się następującą zmianę:

§ 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dla osób w podeszłym wieku jest przeznaczonych 80 miejsc stałego
pobytu, dla przewlekle psychicznie chorych 55 miejsc
stałego pobytu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni oraz Dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej w Bochni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki

954

955
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UCHWAŁA NR V/55/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
Na podstawie art. 12 pkt. 1 w związku z art. 40 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,
nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Bochni
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Środowiskowego Domu
Samopomocy w Bochni w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwała Nr XXXIII/286/06 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni wraz ze zmieniającą ją uchwałą
Nr XLVII/402/2010 z dnia 17 września 2010 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni oraz Dyrektorowi Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bochni.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 955

Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
Załącznik
do uchwały Nr V/55/2011
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 25 lutego 2011 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BOCHNI
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni
zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535
z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.)
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
5) uchwały Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 grudnia
2004 roku Nr XIX/155/2004 w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr. 238
poz.1586)
7) niniejszego statutu.
§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni
jest jednostką organizacyjną Powiatu Bocheńskiego
powołaną do realizacji zadań zleconych powiatom przez
administracje rządową w ramach pomocy społecznej.
§ 3. 1. Dom ma siedzibę w Bochni przy ul. Karolina
14 f i obejmuje wsparciem dwie kategorie osób, jest
Domem typu AB:
1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych
2) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo
2. Program działalności Domu przygotowuje się
odrębnie dla każdego typu Domu.
3. Pobyt w Domu przyznawany jest na podstawie
pisemnej decyzji administracyjnej działającego z upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Bochni. W przypadku osób, które po raz
pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzję
kierującą wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż
3 miesiące.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego działającą 5 dni w tygodniu po
8 godzin dziennie.
Rozdział 2
ZAKRES ŚWIADCZEŃ
§ 4. 1. Celem Domu jest stworzenie osobom zakwalifikowanym, systemu oparcia społecznego poprzez
świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zakres i poziom

świadczonych usług w Domu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2. Do podstawowych zadań ŚDS należy:
1) Prowadzenie treningów samoobsługi i zaradności
życiowej polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności życia
codziennego.
2) Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej
rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników poprawy jakości życia,
samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym
oraz powstrzymania postępującej regresji.
3) Pomoc w organizacji spraw związanych z życiem osób
niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania.
4) Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych
w społeczności lokalnej.
5) Dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu
publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do
ich zainteresowań i potrzeb.
Rozdział 3
ZASADY FUNKCJONOWANIA
§ 5. 1. Przy organizowaniu życia podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy uwzględnia się
potrzeby:
1) podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony
personelu,
2) indywidualnego podejścia do spraw osobistych każdego podopiecznego,
3) pełnego zaangażowania i kompleksowej pomocy ze
strony
personelu
przy
rozwiązywaniu
spraw
i problemów podopiecznych,
4) nawiązania i utrzymywania kontaktów z rodziną podopiecznych, a także rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
5) dostępu do kultury, oświaty i rekreacji,
6) rehabilitacji społecznej obejmującej zwłaszcza podtrzymywanie i rozwijanie u osób zakwalifikowanych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz terapię zajęciową w pracowniach terapeutycznych.
2. W Domu działa zespół wspierająco - aktywizujący składający się z Dyrektora Domu i pracowników
świadczących usługi w Domu, do którego należy opracowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego oraz jego realizacja.
Rozdział 4
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ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
§ 6. W ramach jego działalności - korzystają z Domu
osoby:
1) posiadające decyzje kierującą do ŚDS wydaną przez
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bochni,
2) osoby oczekujące na przyjęcie i byli uczestnicy, którzy
korzystają za zgodą Dyrektora ŚDS z zajęć prowadzonych w formie klubowej, w wyznaczonych przez niego
dniach i godzinach,
3) osoby które nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu
oraz zdrowiu i życiu innych osób.
Rozdział 5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ŚDS
§ 7. 1. Uprawnienia uczestnika ŚDS:
1) każdy uczestnik „Domu” ma prawo do korzystania
z wszechstronnych i dostępnych form terapii, usług
proponowanych w ramach programu wspierająco –
aktywizującego,
2) korzystanie z zajęć w Domu wynika z woli uczestnika
i ustaleń pomocniczych,
3) uczestnicy Domu mogą współuczestniczyć (współdziałać) w tworzeniu różnych form działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego
i ponad lokalnego.
2. Obowiązki uczestnika ŚDS:
1) uczestnik Domu aktywnie bierze udział w zajęciach
organizowanych
w ŚDS
i współpracuje
w rozwiązywaniu swoich problemów,
2) uczestnik Domu zobowiązany jest do przestrzegania
zasad obowiązujących na terenie ŚDS i innych wynikających z aktualnych potrzeb, poleceń personelu oraz
Dyrektora Domu,
3) uczestnik Domu zobowiązany jest do respektowania
prawa innych do prywatności, szacunku oraz przestrzegania innych powszechnie uznanych zasad
współżycia społecznego,
4) zgłaszanie nieobecności z podaniem przyczyny.
3. Przepisy porządkowe:
1) na terenie Domu nie wolno:
a) stosować przemocy,
b) posiadać i spożywać alkoholu i innych substancji
odurzających,
c) palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym,
d) korzystać bez porozumienia z personelem ŚDS
z urządzeń będących na wyposażeniu Domu
a mogących spowodować zagrożenie życia.
2) personel Domu nie odpowiada za przedmioty wartościowe przyniesione przez uczestników na teren ŚDS.
3) uczestnicy Domu zobowiązani są do:
a) dbania o czystość pomieszczeń i przyległego terenu,
b) dbania o dobry stan wyposażenia, a w razie jego
zniszczenia ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzoną szkodę zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Rozdział 6
ORGANIZACJA DOMU
§ 8. 1. ŚDS kieruje Dyrektor.

Poz. 955

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu
po uzyskaniu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bochni.
§ 9. 1. Dyrektor Domu odpowiedzialny jest za:
1) opracowywanie corocznie planu finansowego Domu,
jego zmian, a także odpowiada za jego wykonanie,
2) opracowywanie sprawozdań i analiz,
3) opracowywanie i wdrożenie zmian organizacyjnych,
4) dobór kadr i podział zadań,
5) opracowanie programu działania i planu pracy Domu
na każdy rok odrębnie dla każdego typu Domu,
6) realizację zadań pomocy społecznej w stosunku do
uczestników ŚDS,
7) współpracę z instytucjami administracji rządowej
i samorządowej, placówkami służby zdrowia, kultury,
oświaty, organizacjami pozarządowymi, Kościołem
Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi i innymi osobami lub podmiotami działającymi
na rzecz integracji społecznej uczestników.
2. Dyrektor Domu zatrudnia i zwalnia pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, w tym głównego księgowego, którego kompetencje i odpowiedzialność regulują odrębne przepisy.
3. Zadania Domu realizuje Dyrektor Domu przy
pomocy następujących działów:
1) Dział administracyjny,
2) Dział wspierająco - aktywizujący.
4. Szczegółowe zasady i organizację Działów Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez
Zarząd Powiatu.
Rozdział 7
GOSPODARKA FINANSOWA DOMU
§ 10. 1. Dom prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej w oparciu
o zasady określone w ustawie o finansach publicznych
i ustawie o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest
roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora
Domu, dostosowany do uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Powiatu na dany rok.
3. Dyrektor Domu wykonuje plan finansowy oraz
zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość
finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Źródłami dochodów budżetu realizowanych
przez Dom są:
1) środki z dotacji celowej,
2) różne inne dochody.
Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Starosta Bocheński przy pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bochni.
§ 12. Wojewoda Małopolski sprawuje nadzór: nad
przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez
Dom oraz w zakresie odpowiedniego poziomu kwalifikacji kadr.
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§ 13. Przy wykonywaniu zadań Dom współpracuje
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.

Poz. 955,956

Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki

§ 14. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
955

956
956

UCHWAŁA NR V/57/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym oraz
pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 90a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Rada
Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie
zastępczej dziecka może zostać podwyższona dodatkowo do 25% wysokości przysługującego rodzinie zastępczej świadczenia określonego w art. 78 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 2.
§ 2. Podwyższona wysokość pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka może być przyznana
na wniosek rodziny zastępczej w przypadku spełnienia
przynajmniej dwóch z następujących warunków:
1) dochód na osobę w rodzinie zastępczej (z uwzględnieniem wszystkich osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym) nie przekracza 200% kwoty
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.
1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r. – z tym, że przy ustalaniu dochodu na osobę
w rodzinie nie uwzględnia się udzielonej pomocy pieniężnej otrzymywanej z tytułu rodziny zastępczej,
2) rodzina zastępcza ponosi znaczne wydatki, ewentualnie udokumentuje konieczność ponoszenia wydatków
na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją lub terapią zgodnie ze wskazaniami lekarza lub
innego specjalisty.
3) rodzina zastępcza ponosi znaczne wydatki związane
z usuwaniem szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi.
4) rodzina zastępcza prowadzi prace związane z rozbudową lub modernizacją budynku mieszkalnego celem
przystosowania go do potrzeb przebywających w rodzinie zastępczej dzieci
§ 3. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie może zostać podwyższona dodatkowo do 15% wysokości przysługującego
usamodzielnianemu wychowankowi rodziny zastępczej lub
placówki opiekuńczo – wychowawczej świadczenia określonego w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362
z późn. zm.) zwanego dalej ustawą, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 4.

§ 4. 1. Podwyższona wysokość pomocy na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie
może być przyznana na wniosek usamodzielnionego
wychowanka w przypadku spełnienia przynajmniej
dwóch z następujących warunków:
1) dochód na osobę w rodzinie (z uwzględnieniem
wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 roku,
2) wychowanek ponosi znaczne wydatki, ewentualnie
udokumentuje konieczność ponoszenia wydatków na
pokrycie kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją lub terapią zgodnie ze wskazaniami lekarza lub innego specjalisty,
3) wychowanek ponosi znaczne wydatki związane
z usuwaniem szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi,
4) wychowanek prowadzi prace związane z rozbudową
lub modernizacją budynku mieszkalnego,
5) wychowanek ponosi znaczne koszty związane z nauką
na studiach wyższych.
2. Pomoc o której mowa w ust. 1 pkt 2 przyznaje się
na okres wskazany przez lekarza lub innego specjalistę.
3. Wychowanek jest zobowiązany do udokumentowania wydatków, o których mowa w § 3 w okresie
pobierania podwyższonej pomocy pieniężnej.
4. Decyzję przyznającą podwyższoną pomoc,
o której mowa w § 3 wydaje Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, działająca z upoważnienia Starosty Powiatu Bocheńskiego, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez
pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Bochni, od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
5. Pomoc o której mowa w § 3 przyznaje się wychowankom, którzy przed umieszczeniem w rodzinie
zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej
zamieszkiwali na terenie Powiatu Bocheńskiego.
§ 5. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 może być
przyznana rodzinom zastępczym zamieszkałym na
terenie Powiatu Bocheńskiego, w których na mocy
prawomocnych postanowień sądu zostały umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie Powiatu
Bocheńskiego.
2. W przypadku rodzin zastępczych zamieszkałych
na terenie Powiatu Bocheńskiego, w których na podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały
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umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie
innych powiatów, przyznanie pomocy, o której mowa
w § 1 jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu
z powiatem właściwym wg miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.
3. W przypadku wystąpienia powiatów, na terenie
których funkcjonują rodziny zastępcze, w których na
podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały
umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie
Powiatu Bocheńskiego, o przyznanie podwyższonej
wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie
zastępczej dziecka, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bochni może wyrazić zgodę na
przyznanie takiego świadczenia wyłącznie na zasadach
określonych niniejszą uchwałą.

Poz. 956,957

4. W przypadku rodzin zawodowych pomoc pieniężna może zostać przyznana również tym rodzinom,
które nie zamieszkują na terenie Powiatu Bocheńskiego
jednak mają podpisaną stosowną umowę na realizację
zadania i wychowują dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bocheńskiego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania
własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na
realizację zadania własnego Gminy Miasta Bochnia
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).
3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Miasta Bochnia będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu
przez zawodników w klubach sportowych w roku 2011.
4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Bochnia;
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta
Bochnia;
3) dotacji – należy przez to rozumieć udzielone na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest
przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w ust. 3;
4) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez beneficjenta dotacji, które w sposób
bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w ust. 3;

5) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot,
który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży
wniosek o udzielanie dotacji na projekt;
6) Beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot,
któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na dofinansowanie realizacji projektu;
7) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną między Gminą a Beneficjentem, której treść
reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240; z późn. zm.) i postanowienia niniejszej
uchwały.
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§ 2. 1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze
sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków
bieżących z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach;
3) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego;
4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych
dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu
sportowego;
5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;
6) opłaty statutowej, delegacji sędziowskich i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego,
o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
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2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego
klubu;
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej
pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie
dotacji;
5) wypłaty stypendiów sportowych.
4. Dotacja może być udzielona do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie w roku 2011.
5. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub
w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa
pomiędzy Gminą a klubem sportowym.
6. W roku budżetowym 2011 klub sportowy,
w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu
Gminy Miasta Bochnia dotację na jeden projekt, pod
warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.
7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie
niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu
Gminy na zasadach, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział 3
Tryb udzielenia dotacji
§ 3. 1. Ogłoszenie o terminie składania wniosków
o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie
internetowej www.bochnia.pl co najmniej 14 dni przed
upływem terminu składania wniosków.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
4. Za datę złożenia wniosku przez Wnioskodawcę
uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy
Urzędu Miasta Bochnia.
5. Organem przyznającym dotację na realizację
projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu jest
Burmistrz.
6. Burmistrz dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.
7. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze
się pod uwagę w szczególności:
1) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu
publicznego określonego w § 1 ust. 3;
2) przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu;
3) możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę;
4) dotychczasową współpracę Wnioskodawcy z Gminą;
5) wysokość środków finansowych przewidzianych
w budżecie Gminy;
6) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację projektu, jak również
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wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu.
8. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku
od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia
uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich
usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
9. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który
nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.
10. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się
na stronie internetowej Gminy.
Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 4. 1. Z Wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Burmistrz zawiera umowę o realizację
przedsięwzięcia.
2. Integralnym elementem umowy jest wniosek,
a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana zaktualizowany harmonogram i kosztorys projektu, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy.
Rozdział 5
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 5. Burmistrz poprzez upoważnionych pracowników może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
-

stan realizacji projektu,
efektywność i rzetelność jego wykonania,
prawidłowość wykorzystania środków z budżetu
Gminy,
prowadzenie przez Beneficjenta dokumentacji
księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania
środków Gminy.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji

§ 6. 1. W terminie określonym w umowie, Beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być
koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu
przed zawarciem umowy.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie Gminie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, oraz – jeżeli dotyczy –
poprzez zwrot niewykorzystanych środków dotacji.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY GMINY LIMANOWA
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz
art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w związku z art. 4 ust.1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – uchwala się, co następuje:
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

§ 1. 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
przez Gminę Limanowa zadania własnego, polegającego
na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa.
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do dotacji
udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2010 r., Nr 234, poz. 1536).
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację
celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona
na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 4;
2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące
wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego
określonego w § 4;
3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot,
który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży
wniosek o udzielanie dotacji na projekt;
4) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot,
któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;
5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną między Wójtem Gminy Limanowa i beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy
określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej
pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 3. 1. Wsparciu finansowemu podlegają: kluby
sportowe i uczniowskie kluby sportowe, działające na
obszarze Gminy Limanowa oraz niedziałające w celu
osiągnięcia zysku.

§ 6. Formą wypłaty dotacji będzie przekazanie
wnioskodawcy środków finansowych na poczet kosztów
projektu, jednorazowo lub w transzach.
Rozdział 3
Tryb udzielenia dotacji
§ 7. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Limanowa, dokonuje się w drodze konkursu projektów.
§ 8. 1. Wójt Gminy Limanowa w drodze zarządzenia
ogłasza konkurs projektów, w którym określa:
1) przedmiot zgłaszanych projektów,
2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów,
3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono
wnioskowaną dotację,
4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien
spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie,
5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.
2. Ogłoszenie o konkursie projektów zamieszcza
się z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Limanowa.

2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji z budżetu Gminy Limanowa.

§ 9. 1. Wniosek o udzielenie dotacji wnioskodawca
sporządza na formularzu, określonym w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Limanowa będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

2. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę
uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy
Urzędu Gminy Limanowa.

1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Limanowa,
2) poprawy wyników we współzawodnictwie sportowym,
3) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez organizacje
sportowe.
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji

3. Wójt Gminy Limanowa może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę
w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.

§ 5. 1. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 4, i może być przeznaczona
w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) sfinansowanie opłat statutowych i regulaminowych,
7) pokrycie kosztów dojazdów zawodników na treningi
i mecze.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który
nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 10. 1. W celu oceny zgłoszonych projektów Wójt
Gminy Limanowa powołuje komisję konkursową.
2. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotację, komisja konkursowa uwzględnia:
1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu
publicznego, o którym mowa w § 4,
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
zorganizowany konkurs projektów,
3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem
rzeczowym projektu,
4) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę
dotacji z budżetu Gminy Limanowa.
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3. Komisja konkursowa przedkłada Wójtowi Gminy
Limanowa do zatwierdzenia listę wytypowanych projektów z propozycją kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy Limanowa jest imienne
upoważnienie od Wójta określające:

§ 11. 1. Wójt Gminy Limanowa podejmuje ostateczną
decyzję o wyborze projektów, wydając w tym celu stosowne zarządzenie, które zawiera informacje o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
2) nazwę kontrolowanego podmiotu,
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1,
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.

1) nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu,
2) łącznych kosztów projektu,
3) kwoty dotacji przyznanej na projekt.

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się
beneficjenta dotacji wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Limanowa.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez kontrolowany podmiot, osoby kontrolujące mają prawo
żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

3. Wójt Gminy Limanowa informuje na piśmie poszczególnych wnioskodawców o wyniku rozpatrzenia
złożonego przez nich wniosku.
Rozdział 4
Umowa o dotację

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje kontrolowany podmiot, wraz z poświadczeniem otrzymania
protokołu, a także Urząd Gminy Limanowa.

§ 12. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt
został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Limanowa zawiera umowę o realizację projektu.

6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli
do skontrolowanego podmiotu kierowane jest pisemne
wystąpienie pokontrolne.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

7. Od wystąpienia pokontrolnego, w terminie
14 dni od jego otrzymania, kontrolowany beneficjent, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Limanowa.

1) szczegółowy opis projektu, w tym cel, na jaki dotacja
została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia
31 grudnia danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. Integralnym elementem umowy jest wniosek
zaakceptowany przez Wójta Gminy Limanowa.
4. W treści umowy zamieszcza się postanowienia
dopuszczające jej zmianę w drodze aneksu pisemnego,
z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.
5. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 15% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga
pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Limanowa
w terminie 14 dni od jej dokonania przez beneficjenta.
Rozdział 5
Kontrola realizacji wykonania projektu
§ 13. 1. Wójt Gminy Limanowa poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować
realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania dotacji,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – rachunkowej
w zakresie wykorzystania dotacji.

8. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7,
może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze
stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji
prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku
rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia kontrolowanego
beneficjenta, w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji
§ 14. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.
2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy Limanowa prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do uchwały oraz wpłaty środków dotacji
podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.
3. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy Limanowa
powiadamia beneficjenta pisemnie.
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Limanowa.
§ 16. Traci moc uchwała Nr XXV/175/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia 29czerwca 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie gminy Limanowa.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
wżycie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 122

– 5536 –

Poz. 958
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Limanowa
z dnia 28 stycznia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Oleksy
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Limanowa
z dnia 28 stycznia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Oleksy
958
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UCHWAŁA NR VI-45/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 25 lutego 2011 r.
zmiany uchwały Nr LVIII-476/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) Rada
Gminy Łapsze Niżne uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVIII-476/10 Rady Gminy Łapsze
Niżne z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Łapsze Niżne (Dziennik Urzędowy Województwa Małopol959

skiego z 2010 r. Nr 581 poz. 4514) § 1 ust. 2 pkt. d otrzymuje brzmienie: „d) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Niżne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady: Helena Klimczak
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UCHWAŁA NR VI/74/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p. zm.)
– Rada Miasta Oświęcim postanawia:

zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są umowy, których przedmiotem jest ten sam grunt."

§ 1. Zmienić uchwałę Nr LXIV/650/06 z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim poprzez nadanie § 3 pkt 3) załącznika do uchwały nowego brzmienia:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia

"3) dzierżawa gruntu na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata, na czas nieoznaczony lub gdy po umowie

Przewodniczący Rady: Piotr Hertig
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UCHWAŁA NR IV/22/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania
na proekologiczne.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2 - 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity z 2008 Dz. U. Nr 25, poz. 150
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje Regulamin udzielania dotacji ze
środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę
systemu ogrzewania w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiącym pomoc de minimis,

pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis
w rybołówstwie, przepisy § 1 ust. 1 i § 5 załącznika do
uchwały tracą moc z dniem 1 stycznia 2014 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Sucha Beskidzka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiękała

Załącznik
do uchwały Nr IV/22/2011
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie inwestycji
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania w formie jednorazowej dotacji celowej
z budżetu gminy Sucha Beskidzka kosztów inwestycji
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych . Dodatkowe warunki
i tryb przyznawania dotacji, jeśli stanowiłaby pomoc
publiczną określa § 5.
2. System ogrzewania proekologicznego obejmuje:

1) ogrzewanie gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, drewnem,
2) ogrzewanie przy użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego.
3. Dofinansowaniem objęte są nakłady finansowe
poniesione na:
1) zakup urządzeń grzewczych w przypadku mieszkań
w budynkach mieszkalnych,
2) opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni ekologicznych w budynkach wielorodzinnych dotyczy
wspólnot mieszkaniowych.
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4. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Suchej Beskidzkiej,
2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub
współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie
Suchej Beskidzkiej,
3) wspólnoty mieszkaniowe.
5. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed dokonaniem zmiany instalacji systemu grzewczego na proekologiczne i stanowi
częściową refundację jego kosztów.
6. Dotacja na zmianę proekologicznego systemu
grzewczego w tej samej nieruchomości przysługuje
tylko jeden raz.
7. Urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostały zainstalowane.
Rozdział 2
Postanowienia szczegółowe
§ 2. 1. Wysokość dotacji na zmianę proekologicznego systemu grzewczego wynosi:
1) w przypadku wymiany systemu grzewczego w wysokości do 40 % poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 2.000 zł,
2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych w wysokości
do 100 % poniesionych nakładów finansowych na
opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni ekologicznych; warunkiem udzielenia dotacji w tym przypadku jest złożenie pisemnej deklaracji, że wykonanie
ekologicznej kotłowni nastąpi w terminie do trzech lat
od wykonania dokumentacji projektowej.
§ 3. 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie
jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dofinansowania.
2. Wniosek o dotację winien zawierać:
1) imię, nazwisko, adres zameldowania Wnioskodawcy
potwierdzone kserokopią dowodu osobistego,
2) aktualny dokument (nie starszy niż 3 m-ce) potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
3) opis proekologicznego systemu grzewczego.
3. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane
w ciągu 60 dni od daty złożenia. Dofinansowanie będzie
udzielane do wyczerpania środków finansowych zapisanych w budżecie na dany rok.
4. Wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza
Miasta Sucha Beskidzka w kolejności ich wpływu.
§ 4. 1. Umowa o przyznanie dotacji określa:
1) cel , na jaki dotacja została przyznana,
2) określenie wysokości dotacji i tryb płatności,
3) określenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
4) określenie warunków i sposobu rozliczenia dotacji.
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2. Dotacja wypłacana będzie w formie refundacji
części poniesionych kosztów przelewem na wskazany
rachunek bankowy lub na żądanie Wnioskodawcy gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w ciągu 14 dni od daty
sporządzenia protokołu komisyjnego stwierdzenia wykonanej instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania
lub kompletnej dokumentacji. Komisję do odbioru powołuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.
3. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości
wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku niedotrzymania warunków umowy.
4. W przypadku powrotu do poprzedniego systemu ogrzewania w okresie trzech lat od uzyskania dofinansowania, kwota dofinansowania podlega zwrotowi
wraz z ustawowymi odsetkami.
5. Zwrotowi podlega również dotacja udzielona
wspólnocie mieszkaniowej na wykonanie projektu kotłowni ekologicznej w razie niewykonania kotłowni
w ciągu trzech lat od sporządzenia dokumentacji.
Rozdział 3
Warunki i tryb przyznawania dotacji jako pomocy
publicznej.
§ 5. 1. Jeśli przyznawana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (tekst jednolity Dz. Urz. U. E. seria C, Nr 115
z dnia 9 maja 2008 r.) - warunkiem rozpatrzenia wniosku
o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo:
1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w zależności od prowadzonej działalności w:
a) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE. L 2006 r. Nr 379, poz. 5),
b) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88
Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE
seria L, Nr 193, str. 6 z dnia 25 lipca 2007 r.),
c) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia
20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87
i art. 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de
minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L, Nr 337, str. 35 z dnia 21 grudnia 2007 r.).
2)przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust.1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 311).
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej
Bogusław Ćwiękała
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UCHWAŁA NR IV/31/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie: warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.31
i art.35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857), po przeprowadzonych
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi organizacjami, na wniosek Burmistrza
Miasta Trzebini

wodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby
sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym, jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Trzebini.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje:

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ścigaj

§ 1. Określa się warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla za-

Załącznik
do uchwały Nr IV/31/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym
Przepisy ogólne
§1
1. Niniejszy załącznik do uchwały określa:
1.1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania wypłaty i cofania stypendium sportowego
oraz podstawę i sposób ustalenia jego wysokości;
1.2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;
1.3) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

4.
5.

6.

§2
Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:
1.
Klubie sportowym - należy przez to rozumieć klub
sportowy z terenu Gminy Trzebinia, którego barwy
zawodnik reprezentuje.
2.
Zawodniku - nie posiadającym licencji - należy
przez to rozumieć mieszkańca Gminy Trzebinia lub
reprezentującego Gminę Trzebinia, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu nie posiada licencji
zawodnika.
3.
Zawodniku - licencjonowanym - należy przez to
rozumieć mieszkańca Gminy Trzebinia lub reprezentującego Gminę Trzebinia, który uprawiając
określoną dyscyplinę sportu posiada licencję zawodnika.

7.

Licencji zawodnika - należy przez to rozumieć
uprawnienie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
Trenerze (instruktorze) - należy przez to rozumieć
osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski uzyskany w trybie przepisów odrębnych i szkoląc zawodnika - nie posiadającego licencji lub zawodnika licencjonowanego przyczyniła
się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku
sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Działaczu sportowym - należy przez to rozumieć
osobę, która działając w klubie sportowym zrzeszającym zawodnika - nie posiadającego licencji zawodnika lub zawodnika licencjonowanego, wspomagała proces szkolenia sportowego i przyczyniła
się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku
sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Wysokim wyniku sportowym w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - należy przez to rozumieć:
a) w dyscyplinach indywidualnych: zajęcie od
pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacji na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach
świata, akademickich mistrzostwach świata,
pucharach świata lub zajęcie od pierwszego do
piątego miejsca w klasyfikacji na uniwersjadach, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach Polski, powołanie do kadry Polski, Małopolski w różnych kategoriach wiekowych;
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b)

w dyscyplinach zespołowych: zakwalifikowanie się do zespołu reprezentującego klub sportowy z terenu Gminy Trzebinia w najwyższej
klasie rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim.
8. Programie szkolenia – należy przez to rozumieć opracowany przez właściwy polski związek sportowy terminarz zawodów sportowych, albo opracowany przez
macierzysty klub sportowy zawodnika program przygotowań do zawodów sportowych, tj. treningi.
DZIAŁ I: STYPENDIA SPORTOWE
Rozdział I
Postanowienia ogólne

7.1) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę;
7.2) nie usunięcia, w wyznaczonym terminie, braków
formalnych lub nie udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
8. Wysokość przyznanego stypendium sportowego –
miesięcznej równej raty, nie może przekroczyć kwoty
4 000,00 zł brutto.
§5
1.

2.

§3
1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika lub drużyny poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie
sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego.
2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym dla najlepszych zawodników w dyscyplinach sportowych mających
duże znaczenie dla Gminy Trzebinia.
3. Stypendium może być przyznawane w formie pieniężnej na okres maksymalnie 10 miesięcy
w danym roku.
4. Wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy
stypendiów sportowych jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Trzebinia.
5. Stypendia przyznawane są wyłącznie dla zawodników, którzy nie pobierają stypendium sportowego
z budżetu państwa lub z budżetu innej jednostki
samorządu terytorialnego.

Poz. 962

3.
4.

Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie
przez zawodnika wysokich wyników sportowych, o
których mowa w § 3 ust. 2 oraz w §2 ust.7 w roku
przyznania stypendium lub w roku poprzednim.
Macierzysty klub sportowy lub zawodnik niezrzeszony zobowiązany jest przedkładać kwartalnie
Burmistrzowi Miasta raport o realizacji szkolenia
w/g wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszych warunków.
Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza
możliwości przyznawania mu nagród i wyróżnień.
O przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium
Burmistrz Miasta Trzebini powiadamia Wnioskodawcę.
Rozdział III
Tryb wypłacania, wstrzymania lub cofnięcia
stypendium
§6

1.

2.

Rozdział II
Tryb przyznawania stypendium

Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o
zawartą z zawodnikiem umowę stypendialną określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki
wstrzymania oraz cofnięcia przyznanego stypendium - wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych warunków.
Wypłata stypendium następuje w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który
przyznano stypendium, z wyjątkiem miesiąca
grudnia, w którym przekazanie stypendium następuje w terminie do 25 grudnia.

§4
§7
1. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Trzebini.
2. Przy określeniu wysokości stypendium bierze się
pod uwagę poziom uprawianej dyscypliny sportu
oraz znaczenie dla Gminy Trzebinia.
3. Stypendium może być przyznawane zawodnikom
klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Trzebinia oraz zawodnikom niezrzeszonym, reprezentującym Gminę Trzebinia.
4. Wniosek o stypendium składa się na formularzu,
którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszych
warunków.
5. Wniosek o stypendium może złożyć klub sportowy
lub zawodnik niezrzeszony, ubiegający się o stypendium.
6. Wniosek składa się na dzienniku podawczym
w Urzędzie Miasta w Trzebini, w terminie do 15
stycznia i 15 sierpnia. W sytuacjach szczególnych
Burmistrz Miasta Trzebini może wyznaczyć inny
termin na składanie wniosków.
7.Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:

1.

2.
3.

Burmistrz Miasta Trzebini wstrzymuje stypendium
jeżeli zawodnik:
1.1) zaniedbuje realizację programu szkolenia;
1.2) został zawieszony w prawach zawodnika
przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub przez klub sportowy;
1.3) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do innego trzebińskiego
klubu (w tej samej klasie rozgrywkowej) realizującego program szkolenia;
1.4) nie przedłożył kwartalnej informacji z realizacji programu szkolenia sportowego
O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz
Miasta Trzebini powiadamia zawodnika i klub
sportowy.
Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi
po ustaniu przyczyn jego wstrzymania począwszy
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od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
ustały te przyczyny.
Za okres, w którym wstrzymano stypendium,
świadczenie nie przysługuje.
§8

1. Burmistrz Miasta Trzebini cofa stypendium jeżeli
zawodnik:
1.1) zaprzestał realizacji programu szkolenia;
1.2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;
1.3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia;
1.4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia;
1.5) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu
objętej programem szkolenia otrzymuje stypendium sportowe z innych jednostek samorządu terytorialnego;
1.6) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego
popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza, stypendium jest
wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w
wysokościach:
2.1) za pierwszy miesiąc 100 %;
2.2) za drugi miesiąc 75 %;
2.3) za trzeci miesiąc 50 %.
Po tym czasie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go stypendium.
3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od
miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności z ust.1
4. O cofnięciu stypendium Burmistrz Miasta Trzebini
powiadamia zawodnika i klub sportowy.
§9
1. Stypendium wypłacone po terminie z §8 ust.3, a także
stypendium przyznane lub wznowione w oparciu
o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek
budżetu Miasta Trzebini wskazany przez Burmistrza.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium
rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia
pisemnego żądania Burmistrza Miasta Trzebini.
3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie
z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki
ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.
DZIAŁ II: NAGRODY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 10
1.
1.1)

Nagroda jest wyrazem uznania dla :
zawodników posiadających licencję i nie posiadających licencji za prezentowany przez nich
wysoki poziom i osiągnięte wyniki sportowe w
krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
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1.2)

trenerów i działaczy klubów sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
1.3)
działaczy kultury fizycznej wspierających rozwój
kultury fizycznej na terenie Gminy Trzebinia, za
całokształt działalności.
2.
Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym. W przypadku gier zespołowych nagrody
przyznaje się indywidualnie zawodnikom na podstawie wniosku, uzasadniającego wysokość nagrody. Nagroda może być zróżnicowana dla zawodników tej samej drużyny.
3.
Nagrody przyznaje się w ramach posiadanych na
ten cel środków w budżecie Gminy Trzebinia.
4.
Wysokość przyznanej nagrody Burmistrza nie
może przekroczyć kwoty 5 000,00zł brutto.
Rozdział II
Tryb przyznawania nagród
§ 11

1.

Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Trzebini, po
rozpatrzeniu stosownych wniosków.
2.
Wniosek o przyznanie nagrody składa się na
dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta w Trzebini na formularzu, którego wzór określa załącznik
Nr 4 do niniejszych warunków.
3.
Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać kluby sportowe i zawodnicy niezrzeszeni.
4.
Wniosek o przyznanie nagrody można składać do
15 czerwca oraz do 15 grudnia. W sytuacjach
szczególnych Burmistrz Miasta Trzebini może wyznaczyć inny termin na składanie wniosków.
5.
Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
5.1)
wycofania wniosku przez Wnioskodawcę;
5.2)
nie usunięcia, w wyznaczonym terminie, braków formalnych lub nie udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
6. O przyznaniu bądź nie przyznaniu nagrody Burmistrz
Miasta Trzebini powiadamia
Wnioskodawcę.
DZIAŁ III: WYRÓŻNIENIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 12
1.

Formą uznania za działalność na rzecz rozwoju
kultury fizycznej w Trzebini są:
1.1)
wyróżnienia w postaci odznaki „Zasłużony dla
sportu trzebińskiego”, za działalność zawodową
lub społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej
w Gminie Trzebinia;
1.2)
okolicznościowe statuetki, patery, listy gratulacyjne, dyplomy i inne - z okazji jubileuszy klubów i stowarzyszeń, plebiscytów i rankingów;
2.
Formą uznania dla uczestników imprez o charakterze sportowym promujących Gminę Trzebinia są:
2.1)
puchary Burmistrza Miasta;
2.2) nagrody rzeczowe.
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Wyróżnienia wymienione w ust. 2 przyznaje się na
wniosek organizatora dla zdobywców punktowanych miejsc w imprezach, zawodach i innych
przedsięwzięciach sportowych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Na wniosek organizatora imprezy, może ona zostać
objęta patronatem Burmistrza Miasta Trzebini.
Wyróżnienia wymienione w ust. 1 mogą być przyznawane osobom fizycznym, prawnym, drużynom
(zespołom sportowym) i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
Rozdział II
Tryb przyznawania wyróżnień
§ 13

1.

2.

3.

Wniosek o wyróżnienia wymienione w §12 ust.1,
składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie
Miasta w Trzebini w dwóch terminach: do 15
czerwca i 15 grudnia.
Wniosek mogą składać: kluby sportowe, związki
sportowe, szkoły, stowarzyszenia działające na
rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz jednostki organizacyjne Gminy Trzebinia zajmujące
się sprawami sportu.
Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Trzebini
po rozpatrzeniu stosownych wniosków.

4.
5.
6.
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Za to samo osiągnięcie wyróżnienie można otrzymać tylko jeden raz.
Wzór wniosku o przyznanie wyróżnień wymienionych w § 12 ust. 1 określa załącznik Nr 5 do niniejszych warunków.
O miejscu i terminie wręczenia wyróżnienia, Wyróżniony zostanie poinformowany.
§ 14

1. Pismo w sprawie wyróżnienia wymienionego w §12
ust.2, składa się na dzienniku podawczym w Urzędzie
Miasta w Trzebini.
2. Pismo mogą składać: kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz jednostki organizacyjne Gminy Trzebinia zajmujące się sprawami
sportu.
3. Wyróżnienia wymienione w § 12 ust. 2 przyznaje
Burmistrz Miasta Trzebini.
4. Organizator przedsięwzięcia, na które przyznano wyróżnienia wymienione w §12 ust.2, po zakończeniu
realizacji zadania przedkłada w Urzędzie Miasta informację o zadaniu wraz z potwierdzeniem wręczenia
nagród rzeczowych.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ścigaj

Załącznik Nr 1
do warunków
…………………………….. ……………………………..

(Wnioskodawca ) (data)
WNIOSEK
DO BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

Na okres od ……………………….…..…….. do ……………………………….. tj. na ………………….....…………. miesięcy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

(imię i nazwisko)
…………………………………………. ………………………………..……….. ……..…………………………………..
(data i miejsce urodzenia)
PESEL
NIP

………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
…………………………….…… ……………………..………… …………….........……….. …………………………….
(gmina)
(powiat)
(województwo)
(oddział NFZ)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres Urzędu Skarbowego)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(numer konta)
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Zawodnik klubu sportowego: ………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem)
Nr licencji zawodnika……………………………………………..……………………………………………………………………..
Uzasadnienie wniosku ( osiągnięcia sportowe zawodnika w roku złożenia wniosku lub roku poprzedzającym ):
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...
..........................................................…………………………………………………………………………………………………...

………………………………..

(podpis wnioskodawcy)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dane opiekuna prawnego (w przypadku zawodnika niepełnoletniego):
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………….
(seria i numer dow. osob, wydany przez)
………………………………………………………..……………………………………………………………………….
(numer konta)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zobowiązanie klubu sportowego, zawodnika niezrzeszonego lub opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego
do składania:
1) Co kwartał raportu o realizacji szkolenia.
2) Informacji w chwili wystąpienia okoliczności mających wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.
3) Oświadczam, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………………………………….

(podpis prezesa klubu sportowego, zawodnika
niezrzeszonego lub opiekuna prawnego)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, 32 -540 Trzebinia) jako administrator danych
informuje, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendiów, wyróżnień lub nagród dla
sportowców, trenerów i działaczy klubów sportowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych
i ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r Nr 127
poz.857).
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią w/w informacji.

Trzebinia, dnia ……………...……….

……….…………………………………………………….
(czytelny podpis zawodnika lub opiekuna prawnego)

Oświadczenie o nie pobieraniu przez zawodnika stypendium sportowego z budżetu państwa lub z budżetu innej
jednostki samorządu terytorialnego.

Trzebinia, dnia ……………...……….

……….…………………………………………………….
(czytelny podpis zawodnika lub opiekuna prawnego)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decyzja Burmistrza Miasta o przyznaniu i wysokości stypendium.
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ścigaj

Załącznik nr 2
do warunków
UMOWA STYPENDIALNA
Zawarta w dniu…………………. w Trzebini pomiędzy Gminą Trzebinia – Urząd Miasta w Trzebini z siedzibą przy ul.
Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Trzebini, zwaną dalej „Przyznającym”,
a
zawodnikiem …………………………………………………………………………………………………………….…….………...,
zamieszkałym(ą)……………………………………………………………..………….………, PESEL …………………………….,
NIP ……………………………., Urząd Skarbowy …………………………..…………….zwanym(ą) dalej „Stypendystą(ką)”,
o następującej treści:
§1
Na podstawie Uchwały nr ……………….... Rady Miasta Trzebini z dnia ……………..……… w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy
reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
„Przyznający” przyznaje Stypendyście stypendium na okres ……………… miesięcy, począwszy od ……………..…….
do …………………………, tj. w łącznej wysokości ………………….. zł (słownie: ……………………….………… złotych).
§2
Wypłata stypendium będzie dokonywana do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, na który zostało
przyznane stypendium w okresie wymienionym w § 1, z wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym płatność będzie
dokonana do dnia 25 grudnia br, przelewem na konto nr ………………………………………………………………….……..
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§3
Stypendysta zobowiązuje się do:
1. systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe;
2. godnego reprezentowania klubu sportowego i Gminy Trzebini na zawodach sportowych organizowanych
w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego;
3. aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym miasta;
4. składania co kwartał raportu o realizacji szkolenia.
§4
Stypendium może zostać:
1. wstrzymane;
2. cofnięte.
§5
1.

2.
3.

Burmistrz Miasta Trzebini wstrzymuje stypendium jeżeli zawodnik:
1) zaniedbuje realizację programu szkolenia;
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego
lub przez klub sportowy;
3) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do innego trzebińskiego klubu (w tej samej klasie rozgrywkowej) realizującego program szkolenia;
4) nie przedłożył kwartalnej informacji o realizacji programu szkolenia sportowego.
Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.
Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyn jego wstrzymania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny
§6

1.

2.

3.
4.

Burmistrz Miasta Trzebini cofa stypendium jeżeli zawodnik:
1) zaprzestał realizacji programu szkolenia;
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia;
4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia;
5) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu objętej programem szkoleniaotrzymuje stypendium sportowe z innych jednostek samorządu terytorialnego;
6) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej
stwierdzonej przez lekarza, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w wysokościach:
1) za pierwszy miesiąc 100 %;
2) za drugi miesiąc 75 %;
3) za trzeci miesiąc 50 %.
Po tym czasie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go stypendium.
3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności
z ust.1
4. Cofniętego raz stypendium nie można wznowić.
§7

1. Stypendium wypłacone po terminie z §6 ust. 3, a także stypendium przyznane lub wznowione o nieprawdziwe
dane, podlega zwrotowi na rachunek budżetu Miasta Trzebini : …………………………………………………………….
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania Burmistrza Miasta Trzebini.
3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
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§9
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Przyznającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których dwa egz. otrzymuje Przyznający,
a jeden egz. Stypendysta.

…….……………………………….………….

….…………………….……………………….

PRZYZNAJĄCY

STYPENDYSTA

……………………………………….………
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………
(Seria i nr dow.os., data i miejsce wydania dow. os.)

OSOBA PEŁNOLETNIA
REPREZENTUJĄCA STYPENDYSTĘ
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ścigaj

Załącznik Nr 3
do warunków

………………………………………..
(pieczęć klubu)

Trzebinia, dn…..……………...

RAPORT za miesiąc(e) ……………………….
o realizacji programu szkolenia zawodnika(ów) klubu sportowego lub zawodnika
niezrzeszonego……………………………….

Lp

1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko

Przyznane
stypendium
………….zł
(od…do…)

Realizacja szkolenia
Frekwencja
w zajęciach
(%)

Udział
w meczach
i zawodach
(%)

Propozycja
Postawa na miesiąc(e)
zawodnika
…………..

Zwolnienie
lekarskie
(od……….
do……….)
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5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15

Uzasadnienie wstrzymania bądź cofnięcia kwoty przyznanego stypendium :
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

…………………………………

……………..……………………………….

podpis trenera

podpis prezesa klubu, zawodnika
niezrzeszonego lub opiekuna
prawnego zawodnika
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Załącznik Nr 4
do warunków

……………………………………….
(Wnioskodawca) (data)

..………………………….

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
W KATEGORII ZAWODNIK/DZIAŁACZ/TRENER
I.

Kategoria - ZAWODNIK:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko zawodnika)
2. …………………………………………………………………………………………………………………………..………....

(data i miejsce urodzenia)
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..…....

(PESEL i NIP)
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………..……

(adres zamieszkania)
5. ………………………………….. ……………………………..……… …………………….…………. …………….…………

…………… (gmina) ………………………(powiat) ………………..(województwo) ……...(oddział NFZ)
6. …………………………………………………………………………………………….……………………………

(adres Urzędu Skarbowego)
7. ………………………………………………………………………………………………………………..………………………

(numer konta)
8. Zawodnik klubu sportowego………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa klubu sportowego wraz z adresem i telefonem)
9. Uzasadnienie wniosku (osiągnięcia sportowe zawodnika w roku złożenia wniosku lub roku poprzedzającym):
.………………………………………………………….………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………………………………………
11. Proponowana nagroda…………………………………………………………………………………………………….………...
……………………………….

(podpis wnioskodawcy)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 122

– 5555 –

Poz. 962

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dane opiekuna prawnego (w przypadku zawodnika niepełnoletniego):
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………….………………
(adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………….……….…….
(seria i numer dow. osob, wydany przez)
………………………………………………………………………………………………………………….……….…….
(numer konta)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.

Kategoria – DZIAŁACZ, TRENER

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

(imię i nazwisko)
2. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

(data i miejsce urodzenia)
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

(PESEL i NIP)
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

(adres zamieszkania)
5. …………………..…………….. ………………………………..…… ………………………….………….. ………………………..

(gmina)

(powiat)

(województwo)

(oddział NFZ)

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres Urzędu Skarbowego)
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

(numer konta)
8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa klubu sportowego, stowarzyszenia, organizacji, w której działa wymieniony)
9. Uzasadnienie wniosku (dotychczasowe nagrody i wyróżnienia):
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
10. Wnioskowana nagroda
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………..………………………

(podpis wnioskodawcy)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, 32 -540 Trzebinia) jako administrator danych
informuje, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendiów, wyróżnień lub nagród dla
sportowców, trenerów i działaczy klubów sportowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych
i ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r Nr 127
poz.857).
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią w/w informacji.

Trzebinia, dnia ……………………….

……………………………………………………………….
(czytelny podpis zawodnika, działacza/trenera lub
opiekuna prawnego zawodnika)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decyzja Burmistrza Miasta o przyznaniu i wysokości nagrody:
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ścigaj

Załącznik nr 5
do warunków
………….……………………………
(Wnioskodawca)

………………………………….
(data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
DLA:
1.

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu)
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(data i miejsce urodzenia lub rok rozpoczęcia działalności przez podmiot)
3.

…………………………………………………………………………………………............................................................

(proponowany rodzaj wyróżnienia)
4.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(adres zamieszkania lub siedziby)
5.

………………………………………………………………………………………................................................................

(pełna nazwa wraz z tel. klubu sportowego, stowarzyszenia, związku, organizacji,
w której działa wnioskowana osoba)
6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(opis działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej lub opis wydarzenia sportowego)
…………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………...............................................................................................................
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Osiągnięcia, uzasadnienie wniosku (dotychczas otrzymane nagrody, wyróżnienia):
…………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………............................................................

…………………………………………………………………..

(podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burmistrz Miasta Trzebini (Urząd Miasta Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, 32 -540 Trzebinia) jako administrator danych
informuje, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendiów, wyróżnień lub nagród dla
sportowców, trenerów i działaczy klubów sportowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych
i ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r Nr 127
poz.857).
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią w/w informacji.

Trzebinia, dnia ……………………….

………………………………………………….
(czytelny podpis osoby wyróżnionej)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decyzja Burmistrza Miasta o przyznaniu wyróżnienia:
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ścigaj
962

963
963

UCHWAŁA NR V/37/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków
i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy
reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 31
i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857), na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini

ny Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym, poprzez nadanie nowego brzmienia: "Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego".

Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje

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

§ 1. Dokonać zmiany § 3 w Uchwale Nr IV/31/VI/2011
Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie
warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gmi963

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Trzebini.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ścigaj
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UCHWAŁA NR IV/17/2011
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 24 ust. 1 i 10
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17,
poz. 95) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania taryfy
Nr 1/2010 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu zarządzanego przez Zakład Eksploatacji Urządzeń
Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach położonego na terenie Gminy Wietrzychowice oraz taryfy
Nr 2/2010 za zbiorowe odprowadzanie ścieków i ścieków

dowożonych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach zatwierdzonych uchwałą
Nr XXXI/204/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia
27 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 181 poz. 1169)
o jeden miesiąc, tj. do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Stanisław magiera
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UCHWAŁA NR KI-411/93/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego
na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu - w części.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 roku w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
- w części objętej postanowieniem § 16.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa
z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy
w Nowym Sączu w dniu 9 lutego 2011 r.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Limanowa,
powołując się w podstawie prawnej na przepisy art. 18

ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 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.), art. 27 ust. 1
i ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) w związku z art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn.
zm.) uregulowała warunki i tryb finansowania przez
Gminę Limanowa zadania własnego, polegającego na
tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa.
Badając przedłożoną uchwałę pod względem
zgodności z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło, że w § 16 uchwały
Rada Gminy Limanowa postanowiła o utracie mocy
uchwały Nr XXV/175/2009 Rady Gminy Limanowa
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie gminy Limanowa. Kolegium
Izby stwierdziło, iż w dacie podejmowania uchwały
Nr IV/25/2011, wskazana powyżej uchwała Rady Gminy
Limanowa już nie obowiązywała, a zatem nie można
było jej uchylić. Podstawą prawną do podjęcia uchwały
Nr XXV/175/2009 Rady Gminy Limanowa z dnia
29 czerwca 2009 roku były przepisy ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U.
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Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), która utraciła moc
z dniem 16 października 2010 r. na podstawie art. 93
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Zgodnie
z zasadami polskiego systemu prawnego, uchylenie
ustawy stanowiącej podstawę wydania wykonawczego
aktu normatywnego, skutkuje utratą mocy aktu wydanego w wykonaniu ustawy.

Poz. 965,966

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8 a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
POUCZENIE

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r., informując Gminę o terminie posiedzenia
Kolegium Izby, na którym rozpatrywana będzie sprawa
przedmiotowej uchwały. Nie skorzystano z możliwości
uczestniczenia w posiedzeniu Kolegium ani też organ
właściwy nie nadesłał żadnych wyjaśnień w sprawie.

Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Mateusz Winiarz

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie postanowiło zatem jak w sentencji niniejszej
uchwały.
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UCHWAŁA NR KI-411/91/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr IV/22/2011 z dnia 31
stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu
ogrzewania na proekologiczne.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zmian.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zmian.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności Uchwały Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej Nr IV/22/2011 z dnia 31 stycznia
2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu
ogrzewania na proekologiczne.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Suchej
Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu
7 lutego 2011 r.
Uchwałą tą Rada Miejska, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403
ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150
z późn. zm.) określiła zasady udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania.
Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
z budżetu gminy lub powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.
Badając zgodność z prawem uchwały Nr IV/22/2011
Kolegium Izby zwróciło uwagę, iż przedmiotowa uchwała nie wypełnia dyspozycji art. 403 ust. 5 ustawy Prawo
ochrony środowiska, gdyż nie zawiera postanowień
dotyczących sposobu rozliczenia dotacji. W § 4 ust. 2
Załącznika do badanej uchwały zapisano jedynie,
iż dotacja wypłacana będzie w formie refundacji części
poniesionych kosztów przelewem na wskazany rachunek bankowy lub na żądanie wnioskodawcy gotówką
w kasie Urzędu Miejskiego w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu komisyjnego stwierdzenia wykonania instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania lub
kompletnej dokumentacji. Komisję do odbioru powołuje
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. Zdaniem Kolegium
Izby nie można jednak powyższego zapisu uznać za
określenie przez Radę sposobu rozliczenia dotacji.
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Ponadto w § 4 ust. 1 uchwały Rada Miejska w Suchej
Beskidzkiej postanowiła:
„Umowa o przyznanie dotacji określa:
1. cel, na jaki dotacja została przyznana,
2. określenie wysokości dotacji i tryb płatności,
3. określenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
4. określenie warunków i sposobu rozliczenia dotacji.”
Takie postanowienie Rady dotyczące elementów jakie
powinna zawierać umowa o przyznanie dotacji nie wypełnia dostatecznie wymogów dotyczących obowiązkowych elementów umowy o udzielenie dotacji, o których
mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.). Zgodnie bowiem z powołanym wyżej przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów
publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub
umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad
udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę,
która określa w szczególności:
- wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego
zadania, na którego realizację są przekazywane środki
dotacji,
- termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia
31 grudnia danego roku budżetowego,

Poz. 966,967

Zatem w określonych przez Radę elementach umowy
brak jest określenia terminu rozliczenia udzielonej dotacji oraz terminu zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
Z uwagi na fakt, iż zapisy przedmiotowej
uchwały nie regulują w pełni zakresu z art. 403 ustawy
Prawo ochrony środowiska Kolegium Izby, po uprzednim wszczęciu postępowania i powiadomieniu Gminy
Sucha Beskidzka o możliwości złożenia wyjaśnień, postanowiło jak w sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a.) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz.95).
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Mateusz Winiarz

- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej,
z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż terminy
zwrotu określone w niniejszym dziale.
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TARNOWIE
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5,
pkt 10 oraz ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm 1) oraz oraz § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia
2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U.
z 2005 r. Nr 13, poz. 103), w związku ze stwierdzeniem
wścieklizny u lisa, odstrzelonego w ramach monitoringu
wścieklizny w miejscowości Zalasowa, na terenie powiatu tarnowskiego, gmina Ryglice zarządza się,
co następuje:
§1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
1) Od strony wschodniej: wzdłuż granicy powiatu tarnowskiego i województwa małopolskiego na odcinku: od drogi łączącej miejscowości Skrzyszów (gm.
Skrzyszów) i Łęki Górne (gm. Pilzno, powiat dębicki,
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513

województwo podkarpackie) do drogi łączącej miejscowości Zalasowa (gm. Ryglice) i Wola Lubecka
(gm. Ryglice) i dalej tą drogą do miejscowości Wola
Lubecka, a następnie drogą łączącą miejscowości
Wola Lubecka i Joniny (gm. Ryglice), przebiegającą
przez miejscowość Kowalowa (gm. Ryglice);
2) Od strony południowej: od skrzyżowania drogi numer 977 z ulicą Ryglicką w Tuchowie (gm. Tuchów),
wzdłuż tej ulicy w kierunku miejscowości Ryglice
(gm. Ryglice) i dalej do miejscowości Joniny (gm.
Ryglice);
3) Od strony zachodniej: drogą numer 977 na północ
od skrzyżowania tej drogi z ulicą Ryglicką w Tuchowie (gm. Tuchów), następnie wzdłuż granicy
wschodniej obszaru zagrożonego wścieklizną określonego w rozporządzeniu nr 1/2011 Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 10 stycznia
2011 r. do miejscowości Skrzyszów;
4) Od strony północnej: drogą łączącą miejscowość
Skrzyszów i Łęki Górne (gm. Pilzno, powiat dębicki,
województwo podkarpackie) do granicy powiatu tarnowskiego i województwa małopolskiego.
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§2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym
napisem „Uwaga . Wścieklizna. Obszar zagrożony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zagrożonego.
§3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt
łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza
Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrolą posiadaczy.
7) nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze
określonym w §1 co najmniej 2 lisów.

Poz. 967,968

2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do
czasu uchylenia rozporządzenia.
§4.1 Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1
rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Burmistrza Miasta i Gminy Ryglice,
b) Burmistrza Miasta i Gminy Tuchów,
c) Wójta Gminy Skrzyszów.
2. Do wykonania zakazów wymienionych w §3 ust. 1
pkt. 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3
ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie.
§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru
zagrożonego.
§6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie:
Waldemar Sidowski
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KOMUNIKAT NR 2/11
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 20072013
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 196/11
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmiany Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zamieszczone są na stronie
internetowej:
http://fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/uszczegolow
ienie_mrpo.aspx
Zmiany w dokumencie Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały przez
Zarząd Województwa Małopolskiego, czyli od dnia
22 lutego 2011 r.
-

Zmienia się Uchwałę Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada
2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną Uchwałami: Nr 204/08 z dnia 13 marca 2008 r., Nr 236/08
z dnia 20 marca 2008 r., Nr 392/08 z dnia 15 maja
2008 r., Nr 753/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
Nr 779/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr 871/08
z dnia 30 września 2008 r., Nr 1088/08 z dnia

27 listopada 2008 r., Nr 189/09 z dnia 26 lutego
2009 r., Nr 313/09 z dnia 31 marca 2009 r.,
Nr 362/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r., Nr 560/09
z dnia 26 maja 2009 r., Nr 725/09 z dnia
25 czerwca 2009 r. Nr 778/09 z dnia 14 lipca
2009 r., Nr 831/09 z dnia 29 lipca 2009 r.,
Nr 998/09 z dnia 7 września 2009 r., Nr 1068/09
z dnia 15 września 2009 r., Nr 1209/09 z dnia
28 października 2009 r., Nr 1266/09 z dnia 10 listopada 2009 r., Nr 1458/09 z dnia 22 grudnia
2009 r., Nr 1497/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.,
Nr 37/10 z dnia 14 stycznia 2010 r., Nr 242/10
z dnia 11 marca 2010 r., Nr 282/10 z dnia 18 marca 2010 r., Nr 480/10 z dnia 4 maja 2010 r.,
Nr 638/10 z dnia 15 czerwca 2010 r., Nr 854/10
z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 867/10 z dnia 23 lipca
2010 r., Nr 901/10 z dnia 26 lipca 2010 r.,
Nr 975/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r., Nr 1059/10
z dnia 14 września 2010 r., Nr 1195/10 z dnia
14 października 2010 r., Nr 1279/10 z dnia
28 października 2010 r., Nr 1459/10 z dnia
7 grudnia 2010 r. oraz Nr 1626/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia
Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,
w ten sposób, że w Załączniku ww. Uchwały
usuwa się z Indykatywnego Wykazu Indywidulanych Projektów Kluczowych MRPO (IWIPK MR-
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PO) dwa zadania własne Województwa Małopolskiego:
projekt pn. Obwodnica Olkusza, ujęty w Priorytecie 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym. Dofinansowanie przeznaczone dla tego projektu
w wysokości 11 360 000 EUR EFRR zostaje rozdysponowane na zwiększenie puli środków dostępnych w ramach konkursu w Działaniu 4.1
Rozwój
infrastruktury
drogowej
Schemat
A Drogi o znaczeniu regionalnym oraz na zwiększenie dofinansowania dla następujących zadań
z wykazu IWIPK:
• dla projektu indywidualnego pn. Obwodnica
Proszowic o kwotę 51 249 EUR EFRR, (z kwoty
6 559 749 EUR na kwotę 6 610 998 EUR);
• dla projektu indywidualnego pn. Obwodnica
Szczurowej o kwotę 257 576 EUR EFRR, (z kwoty
11 479 561 EUR na kwotę 11 737 137 EUR);
• dla projektu indywidualnego pn. Obwodnica
Podegrodzia o kwotę 294 754 EUR EFRR, (z kwoty 10 454 600 EUR na kwotę 10 749 354 EUR);

-

-

Poz. 968,969
projekt pn. Zbiornik Grodna na potoku Grodna
w gminie Grybów, ujęty w Priorytecie 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed
skutkami klęsk żywiołowych. Dofinansowanie
przeznaczone dla niniejszego projektu w wysokości 3 342 289 EUR EFRR zostaje przeniesione
na dofinansowanie projektu pn. Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów
w ramach Działania 7.4;
zmienia się Beneficjenta projektu realizowanego
w ramach Działania 6.3, Schemat C Służby ratunkowe, pn. Zakup specjalistycznego sprzętu na
potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego
małopolskich strażaków zastępując nazwę Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie
Związku OSP RP zapisem Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Małopolskiego.
Marszałek Województwa Małopolskiego:
Marek Sowa
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KOMUNIKAT NR 1/11
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 20072013
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej
przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 195 /11
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 28 ust. 1b pkt. 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmiany Indykatyw969

nego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
zamieszczone są na stronie internetowej:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wyd
arzenia/Aktualnosci/default.htm
Marszałek Województwa Małopolskiego:
Marek Sowa
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
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