DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Kraków, dnia 16 marca 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
986

987

–

–

Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia
2010 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę
w Dąbrowie Tarnowskiej

5754

Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach

5754

UCHWAŁY RAD GMIN:
988

989

990

991
992

993

–

–

–

–
–

–

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku
do dnia 31 marca 2012 roku.

5755

Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.

5755

Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ
Sp. z o.o. w Tuchowie.

5756

Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW .

5757

Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie : zatwierdzenia
taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.

5757

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś

5758

POROZUMIENIA:
994

–

Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.

5764

995

–

Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.

5765

996

–

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 3 listopada 2010 r.

5767

997

–

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 8 grudnia 2010 r.

5768

998

–

Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011 r. W sprawie: powierzania
przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia
usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo
z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach.

5769

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 125
999

1000

1001

1002

1003

–

–

–

–

–

– 5754 –

Poz. 986,987

Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011 r. W sprawie: powierzania
przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia
usług dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo
z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach.

5769

Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011 r. W sprawie: powierzania
przez Gminę Dobczyce Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia
usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo
z terenu Gminy Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach.

5770

Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011 r. W sprawie: powierzania
przez Gminę Dobczyce Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia
usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo
z terenu Gminy Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach.

5770

Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011 r. W sprawie: powierzania
przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia
usług dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo
z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach.

5771

Wójta Gminy Raciechowice z dnia 3 stycznia 2011 r. W sprawie: powierzania
przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia
usług dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo
z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach.

5772

986
986

UCHWAŁA NR II/16/10
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2
2. § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Zespół proustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publiczwadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
nych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publiczRada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
nych zgodnie ze szczegółowymi warunkami gospodarki
uchwala, co następuje:
finansowej Jednostek budżetowych samorządu teryto§ 1. W uchwale Nr XXXIII/280/06 Rady Powiatu Dąrialnego.
browskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 lipca
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
2006 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi JednoPowiatu Dąbrowskiego oraz Dyrektorowi Powiatowego
stek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.
wprowadza się następujące zmiany:
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
1. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) ustawy z dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. Nr 175,
twa Małopolskiego.
poz. 1362 z późn. zm.)
Przewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Pobiegło
986

987
987

UCHWAŁA NR III/18/2010
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
§ 1. Zatwierdza się zmiany Statutu Samodzielnego
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz.
uchwalone uchwałą Nr 7/2010 Rady Społecznej SP ZOZ
1592 z 2001 r. z późń. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy
w Myślenicach z dnia 27.12.2010 r. polegające na zmiaz dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
nie §19 rozdziału 5 Statutu Samodzielnego Publicznego
(j.t. Dz. U. z 2007 nr 14 poz. 89 z późń. zm.) Rada PowiaZakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach zatwierdzotu Myślenickiego uchwala, co następuje:
nego Uchwałą Nr LI/374/2010 Rady Powiatu Myślenic-
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kiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Myślenicach w następujący sposób:
1) §19 rozdziału 5 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada
Społeczna składa się z przewodniczącego i 6 członków.”
2) Do §10 pktB dodaje się ppkt 16 w brzmieniu: „Poradnia Ginekologiczno – Położnicza”

Poz. 987,988,989

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Myślenickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Henryk Migacz

987

988
988

UCHWAŁA NR VI / 28 / 2011
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886) – RADA GMINY
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 24 ust.1
i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
Nr
grupy
1

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Charsznica w wysokości:
1. Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Grupa taryfowa odbiorców
pobierających wodę do spożycia, na cele socjalno bytowe, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Jednostka
m3

Cena
netto w zł
2,60

2. Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nr grupy
1
2
3

Grupa taryfowa odbiorców
dostarczających ścieki bytowe
dostarczających ścieki przemysłowe
korzystających z beczki ascenizacyjnej (własność ZUK)

§ 2. Zatwierdza się:
1) miesięczną opłatę abonamentową dla odbiorców
wody w kwocie - 2,60 zł
2) miesięczną opłatę abonamentową dla odbiorców
wody i dostawców ścieków w kwocie - 2,60 zł
3) miesięczną opłatę abonamentową dla dostawców
ścieków w kwocie - 2,60 zł
§ 3. Nie podlaga opłacie stałej grupa taryfowa dostawców korzystających z beczki ascenizacyjnej (własność ZUK).
§ 4. Do cen netto z § 1 i 2 dolicza się podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Jednostka
m3
m3
m3

Cena
netto w zł
2,90
6,00
16,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 kwietnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

988

989
989

UCHWAŁA NR VI/23/2011
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Ciężkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje:
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§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Spółkę
Komunalną "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie
taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą będzie
obowiązywać od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/263/2009 Rady
Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 listopada 2009 r.

Poz. 989,990

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Ciężkowice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba

Załącznik
do uchwały Nr VI/23/2011
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 1 marca 2011 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Cena za 1 m3 dostarczanej wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Gminie Ciężkowice - gospodarstwa domowe i budynki użyteczności publicznej
Opłata abonamentowa za pobór wody (za miesiąc)
Cena za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Ciężkowice - gospodarstwa domowe i budynki użyteczności publicznej
Cena za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych i budynków użyteczności
publicznej – odbiorca rozliczany wg. przeciętnych norm zużycia wody / zł/1 osoba /

Wartość
4,48 zł brutto
(4,15 zł + 8% VAT)
3,13 zł brutto
(2,90 zł + 8% VAT)
10,13 zł brutto
(9,38 zł + 8%VAT)
30,39 zł brutto
(28,14 zł + 8 VAT)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba
989

990
990

UCHWAŁA NR VI/24/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7
ust. 1 pkt 3, art.40 ust.1 ,41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu1) Dopłata do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
ŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie.
Lp.
1.

Taryfa grupowa odbiorców
Gospodarstwa domowe

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada
Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE
BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie zatwierdzonych uchwałą
Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia
1 marca 2011 r
realizowanego przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIA-

Wyszczególnienie
3

cena za 1 m dostarczanej wody

Dopłata (do wartości
taryfy brutto)
1,38

Jednostka miary
zł/m3

2) Dopłata do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Spółkę Komunalną DORZECZE
BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie.
Dopłata (do wartości
Lp. Taryfa grupowa odbiorców
Wyszczególnienie
Jednostka miary
taryfy brutto)
3
cena za 1 m odprowadzanych
1.
Gospodarstwa domowe
6,29
zł/m3
ścieków
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§ 2. Zobowiązuje się Spółkę Komunalną DORZECZE
BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie do podejmowania działań
ograniczających koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poz. 990,991,992

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2011r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba

990

991
991

UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( J. T. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy
w Mędrzechowie uchwala , co następuje :
§ 1. W Statucie Gminy Mędrzechów stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy
Mędrzechów – wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 47
a) ust. 1 , pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Prawa i Porządku Publicznego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy .
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego .
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Noga

991

992
992

UCHWAŁA NR IV-12-2010
RADY GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie : zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, w związku
z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art.24 ust.1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst
jedn. z 2006 Dz.U. Nr 123 poz.858 z późn. zmianami/
Rada Gminy Sułoszowa uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy cen i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa określone
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sułoszowa .
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Sułoszowa
Nr XXXV/236/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie:
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Sułoszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Pasternak

991

Taryfowe ceny i stawki opłat
Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
Zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr IV/12/10 z dnia 29.12.2010r.
1)
Lp.
1
1.

Zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców
2
Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

Wyszczególnienie
3
Cena za 1 m3dostarczonej wody

Cena/stawka
netto
4
3,00

Jednostka
miary
5
zł/m3
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Odbiorcy rozliczani na podstawie norm
zużycia
Wszyscy odbiorcy

3

Poz. 992,993

Cena za 1 m3dostarczonej wody

5,00

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,00

zł/odbiorcę
/kwartał

2) Odprowadzanie ścieków

3) Przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
wodociągowo
będących w posiadaniu Gminy Sułoszowa.

Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Pasternak
992

993
993

UCHWAŁA NR IV/17/2011
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wielka Wieś
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowaodprow
dzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z późn.
zm), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
n
§ 1.
1) Zatwierdza się taryfowe stawki opłat zbiorowego zaz
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieści
ków , zgodnie z wnioskiem Gminnego Zakładu KomuKom

załąc
nalnego Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2) Taryfy obowiązują od dnia 01 marca 2011 r. do dnia
29 luty 2012 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 3.
1) Traci moc Uchwała Nr XLII/299/2010 Rady
Rad Gminy
Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2010 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2011 r.

Poz. 993

3) Uchwała podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy na
tablicy ogłoszeń oraz w BIP.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik
do uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 27 stycznia 2011 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Wielka Wieś na okres od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r.
Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Wielkiej Wsi
Spis treści
1) Informacje ogólne
2) Rodzaje prowadzonej działalności
3) Taryfowe grupy odbiorców
4) Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 6
5) Warunki stosowania cen i stawek opłat
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf
1) Informacje ogólne
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej
Wsi, zwany dalej Spółką, przedstawia wniosek taryfowy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Wielka
Wieś na okres 12 miesięcy: od dnia 1 marca 2011 r. do
dnia 29 lutego 2012 r. Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat.
Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz z wszystkimi
obligatoryjnymi załącznikami został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze
zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127
poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie
określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte
w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich
odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych
świadczonych przez Spółkę na terenie Gminy Wielka
Wieś.
2) Rodzaje prowadzonej działalności
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przedmiot działania Spółki – w zakresie objętym
ustawą – stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za
pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.
Spółka prowadzi działalność na podstawie:

-

zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, znak:
WRLOS/OS/2009/148 z dnia 21 lipca 2009 roku,
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, uchwalonego przez Radę Gminy Wielka
Wieś w dniu 22 października 2009 r. (Uchwała
Nr XXXVIII/271/2009) – zwanym dalej Regulaminem.
3) Taryfowe grupy odbiorców
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń
wodociagowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów odprowadzenia ścieków, dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
w związku z opomiarowaniem poboru wody u ok. 99%
usługobiorców, wyłoniono zasadniczo jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług (ZW), co wyraża
jednakowa zmienna stawka (cena) za 1m3 wody. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa
domowe jak i odbiorców pozostałych. Na podstawie
stawek zmiennych rozliczana będzie także Gmina lub
podmiot wskazany w obowiązującym Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy w przypadku poboru wody na cele określone
w art. 22 ustawy, tj. za:
1. wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów
ulicznych,
2. wodę zużytą do zasilania publicznych fontann
i na cele przeciwpożarowe lub
3. wodę zużytą do zraszania publicznych ulic
i publicznych terenów zielonych,
zgodnie z umową precyzującą szczegółowe zasady
poboru, pomiaru ilości i zasady rozliczeń z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego dokumentu.
Odbiorcy, u których czasowo lub w szczególnych
warunkach, zamontowanie wodomierza nie jest możliwe będą rozliczani wg taryfy ryczałtowej powstałej
z przemnożenia stawki zmiennej (ceny) określonej jak
dla zasadniczej grupy odbiorców, przez przeciętne normy zużycia wody określone przepisami prawa.
W zakresie odprowadzania ścieków występują
natomiast następujące grupy taryfowe odbiorców
uwzględniając różnicę w ponoszonych kosztach świadczenia usług:
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-

OŚ – odbiorcy usług kanalizacyjnych, tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych
oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych,
OŚP – odbiorcy usług kanalizacyjnych, tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych
oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, dotyczące pompowego odprowadzania
ścieków.
4) Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt.3 Taryfy, obowiązują
zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się:
-

z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej
wody oraz

-
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stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od
ilości dostarczonej wody - płaconej za każdy
miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego
poboru wody lub tez jego całkowitego braku.

Stawka opłaty abonamentowej jest zróżnicowana w stosunku do średnicy wodomierza i wyrażana
w złotych za wodomierz główny na miesiąc.
W rozliczeniach z Gminą/podmiotem wskazanym
w Regulaminie za wodę pobraną na cele określone
w pkt. 3 Taryfy, obowiązują ceny wyrażone w złotych za
m³ w wysokości ustalonej, jak dla odbiorców grupy
zasadniczej z uwzględnieniem abonamentu za utrzymanie hydrantów w wysokości 1,23zł netto/ miesiąc/hydrant.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma
zastosowanie taryfa dwuczłonowa. Obowiązujące ceny
za dostarczone ścieki, podobnie jak w przypadku cen za
dostarczona wodę, zależne są od ilości i wyrażone
w złotych za m³. Stawka opłaty abonamentowej jest
jednakowa dla wszystkich odbiorców i wyrażona jest
w zł/odbiorcę/miesiąc.

Tabela 1
1. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012r. (w złotych, netto):
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców
1
ZW

0
1

Wyszczególnienie
2
1) cena 1m3 dostarczonej wody
2) stawka opłaty abonamentowej:
a) gospodarstwa domowe
b) wodomierze o średnicy do 40 mm
c)wodomierze o średnicy od 41 do 100mm
d) wodomierze o średnicy od 101 mm i wodomierze
sprzężone

Cena/stawka
netto1
3
2,81
a)
b)
c)
d)

Jednostka
miary
4
zł/m3
zł/odbiorcę/
miesiąc

2,31
2,31
22,00
44,00

Tabela 2
1. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf
- od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. (w złotych, netto):
Lp.
0
1

Taryfowa grupa
odbiorców
1
OŚ

Wyszczególnienie
2
1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej

Cena/stawka
netto1
3
4,67
2,31

2

OŚP

1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej

4,50
2,31

Jednostka
miary
4
zł/m3
zł/odbiorcę/
miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/
miesiąc

Tabela 3
1. Wysokość stawki za odbiór przyłącza wodociągowego (w złotych, netto)
Wyszczególnienie
Dokonanie odbioru przyłącza do sieci wodociągowej

stawka
netto1
160,00

Jednostka miary
zł/odbiór

2. Powyższa stawka zawiera koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia.
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Tabela 4
1. Wysokość stawki za odbiór przyłącza kanalizacyjnego (w złotych, netto)
Wyszczególnienie

stawka
netto1
210,00

Dokonanie odbioru przyłącza do sieci kanalizacyjnej
2. Powyższa stawka zawiera koszty przeprowadzenia
prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia.
Do powyższych cen i stawek opłat dolicza się
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami.
Stawki za dokonanie odbioru przyłącza do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, eksploatowanych przez
Spółkę, wyrażona jest w złotych za dokonanie odbioru.
Wielkość ta pobierana jest jednorazowo za dokonanie
odbioru i wynika z bezpośrednich kosztów przeprowadzenia prób technicznych, takich jak m.in. koszty zużytej
wody, materiałów, wynagrodzeń pracownika, dojazdów.
4) Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na
postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz
ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy.
W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy
zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.
W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na
podstawie średniego zużycia wody w okresie 12 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie
jest to możliwe – na podstawie obowiązujących norm.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie
braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych
ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.
Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego, czy
odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki
w okresie rozliczeniowym.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie
z wystawioną fakturą.
5) Warunki stosowania cen i stawek opłat
5.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Woda dostarczana jest z ujęć wód podziemnych
znajdujące się w miejscowościach: Będkowice, Bębło,
Biały Kościół, Giebułtów, Prądnik Korzkiewski, Wielka
Wieś, z których korzysta 98 % mieszkańców gminy.
Sposoby ujmowania i dostarczania wody są podobne
dlatego wyodrębniono jedną grupę taryfową odbiorców
w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Jednostka miary
zł/odbiór

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
część odbiorców indywidualnie ponosi koszty energii
zużytej do pompowego odprowadzania ścieków, dlatego wyodrębniono dwie grupy taryfowe odbiorców
w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków.
5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów
prawnych i które zostały określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka
realizuje zadania określone w:
-

Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego
działania,
umowach z poszczególnymi odbiorcami usług
wodociągowo - kanalizacyjnych,
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Spółka, w celu bieżącej kontroli ciągłości świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania
wyposażona została w system monitoringu procesów,
pozwalający na likwidację zakłóceń, a także na stałą
kontrolę parametrów jakościowych usług.
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf
1) Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań
ich świadczenia
Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu i eksploatacji Spółki.
Spółka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę dostarcza wodę na terenie Gminy Wielka Wieś.
Spółka dostarcza wodę do 3.780 odbiorców. Ogólna planowana ilość dostarczanej wody wynosi ok. 400.300 m3 .
Spółka w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków obecnie odbiera ścieki od 1.090 odbiorców.
Ogólna planowana ilość odebranych i oczyszczanych
ścieków wynosi ok. 210.844 m3 i wskazuje tendencje
tendencję wzrostową w stosunku do roku obrachunkowego.
Stopniowy wzrost świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest przede wszystkim wynikiem ciągłego powiększenia się ilości nowych klientów.
Poza zakresem objętym ustawą, Spółka prowadzi także inną działalność w zakresie:
-

działalności usługowej polegającej na wykonaniu robót ogólnobudowlanych
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zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych parkingów i placów

Koszty tych działalności rozliczane są w ewidencji księgowej oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo – kanalizacyjnej.
Ponadto, do kosztów zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie wliczono kosztów, dotyczących wywozu ścieków z terenów
nieskanalizowanych wozami asenizacyjnymi.
2) Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf
na ich poprawę
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka
realizuje zadania określone w:
-

Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
umowach z poszczególnymi odbiorcami usług
wodociągowo – kanalizacyjnych oraz
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Wprowadzane taryfy gwarantują w roku ich
obowiązywania na prowadzenie bieżących remontów
i napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na niezmienną jakość świadczonych usług.
3) Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów
W roku obowiązywania nowych taryf nie wprowadzono nowych metod alokacji kosztów. Wprowadzone w przeszłości metody alokacji kosztów, związane są
bezpośrednio z istniejącą strukturą organizacyjną
w Spółce, jak również lokalnym rynkiem, na którym
usługi są świadczone. Na lokalnym rynku istnieją jednakowe warunki świadczenia usług dla odbiorców usług
wodociągowych, a więc nie ma możliwości przypisania
odbiorcom określonych cen charakterystycznych dla
danej grupy. W przypadku działalności zbiorowego
odprowadzania ścieków koszty energii elektrycznej
w grupie taryfowej OŚP w zakresie obsługi pompy ponoszone są indywidualnie przez odbiorców usług, dlatego też dokonano alokacji kosztów na dwie taryfowe
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grupy odbiorców usług. Wprowadzone metody alokacji
kosztów pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów
pomiędzy poszczególne rodzaje działalności.
Taryfy proponowane na 2011/2012 w porównaniu z obecnie obowiązującymi
-

- w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

cena płacona za 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców
wzrośnie o 0,18zł z 2,63zł, na 2,81 zł/m3 netto, a stawka
opłaty abonamentowej kształtować się będzie w następujący sposób:
a) dla gospodarstw domowych oraz innych podmiotów niż podmioty prowadzące działalność gospodarczą ukształtuje się na poziomie 2,31zł netto na
odbiorcę na miesiąc w stosunku do dotychczas
obowiązującej opłaty abonamentowej 1,50 zł
-dla innych podmiotów niż gospodarstwa domowe w zależności od średnicy wodomierza głównego:
b) wodomierze o średnicy do 40 mm – 2,31 zł netto na
odbiorcę na miesiąc
c) wodomierze o średnicy od 41 mm do 100 mm –
22,00 zł netto na odbiorcę na miesiąc
d) wodomierze o średnicy od 101mm i wodomierze
sprzężone – 44,00 zł netto na odbiorcę na miesiąc
w stosunku do dotychczas obowiązującej opłaty
abonamentowej 1,50 zł
w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków:
Cena 1 m3 ścieków wzrośnie w grupie taryfowej OŚ
z 3,31 zł/m3 netto na 4,67 zł/m3 netto, stawka opłaty
abonamentowej ukształtuje się na poziomie 2,31 zł netto
na odbiorcę na miesiąc w stosunku do dotychczasowej
opłaty 1,50zł, a w grupie taryfowej OŚP cena 1 m3 ścieków wzrośnie z 3,15zł/m3 netto na 4,50 zł/m3 netto,
stawka opłaty abonamentowej ukształtuje się na poziomie 2,31 zł netto na odbiorcę na miesiąc w stosunku do
dotychczasowej opłaty 1,50 zł. Na takie ukształtowanie
się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone
przez Spółkę, które w szczegółowy sposób przedstawia
poniższa tabela.

Tabela 1
1. Koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zł
Lp.

Wyszczególnienie

0
1.

1
Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
Amortyzacja
Materiały i środki chemiczne
Energia
Woda zakupiona
Usługi remontowe
Usługi obce
Podatki i opłaty
Podatek za środowisko
Wynagrodzenia
Świadczenia
Pozostałe koszty
Razem koszty

2.

razem rok obrachunkowy
2
1 016 043,21
35 266,72
85 515,63
304 980,02
7 000,41
87 847,55
3 215,04
74 924,00
344 141,38
69 468,05
3 684,41
1 016 043,21

Rok obowiązywania
nowych taryf w zł
3
1 232 925,55
35 266,72
262 225,94
335 478,02
7 161,42
87 847,55
3 215,04
74 924,00
352 056,63
71 065,82
3 684,41
1 232 925,55
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Tabela 2
1. Koszty zbiorowego odprowadzania ścieków w zł
Lp.
0
1.

2.

Wyszczególnienie
1
Odprowadzanie ścieków
Amortyzacja
Materiały i środki chemiczne
Energia
Ścieki odprowadzone
Usługi remontowe
Usługi obce
Podatki i opłaty
Podatek za środowisko
Wynagrodzenia
Świadczenia
Pozostałe koszty
Razem koszty

razem rok obrachunkowy
2

Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
3

13 700,39
23 174,01
70 657,50
172 099,63
45 810,57
63 057,50
5 057,83
1 696,00
275 642,66
48 413,69
3 956,86
723 266,64

13 700,39
32 046,49
99 723,25
364 061,40
103 810,57
55 684,05
5 057,83
1 696,00
281 982,44
49 527,20
3 956,86
1 011 246,49

4) Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf
Prognoza sprzedaży
Spółka planuje, że w nowym roku taryfowym 2011/2012 r. dostarczy 400.300 m3 wody i odprowadzi 210.844
m3 ścieków.
Koszty działalności
Proponowane ceny i stawki opłat maja w celu wyłącznie pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki.
Przy ustaleniu taryf na 2011/2012 r. podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące okresu od dnia
1 listopada 2009r. do 31 października 2010r.
Amortyzacja
Koszty amortyzacji oszacowano na podstawie stawek, zgodnie z przyjętym przez Spółkę planem amortyzacji.
Koszty amortyzacji nie uwzględniają amortyzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwagi na formę prawną władania siecią.
Materiały
Wysokość kosztów materiałów zaplanowano na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym
oraz średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu, ustalonego w ustawie budżetowej na 2011r.
w wysokości 2%. Pozycja kosztowa obejmuje również zwiększenie kosztów w związku z zakupem niezbędnych materiałów i urządzeń celem wyremontowania/wymiany w zakresie własnym przestarzałych elementów infrastruktury
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej umożliwiając bezpieczeństwo
oraz zapewnienie ciągłości świadczonych usług.
Energia
Koszt energii elektrycznej został ustalony na poziomie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym. Ponadto założono 10% wzrost cen energii elektrycznej w roku obowiązywania nowej taryfy. Dodatkowo uwzględniono
koszty związane z oddaniem kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej (sołectwo Wielka Wieś) wraz z tłoczniami.
Usługi obce
Wysokość kosztów zaplanowano na poziomie
z uwzględnieniem kosztów czynszu dzierżawnego.

poniesionych

kosztów

w roku

obrachunkowym,

Koszty zrzutu ścieków zaplanowano na podstawie zapotrzebowania oraz cen i stawek opłat hurtowego odprowadzania ścieków zgodnie z tabela:
Tabela 3
Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niezbędnych w posiadaniu Spółki
Wyszczególnienie
PUK Zabierzów
MPWiK Kraków
PUK Zabierzów przesył
opłata abonamentowa

m3
9 529
138 803
60 200
-

cena jednostkowa
3,67
2,11
0,60
8,00

okres
12,00

wartość
34 971,07
292 874,33
36 120,00
96,00
364 061,40
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Usługi remontowe
Wysokość tych kosztów dla zbiorowego odprowadzania ścieków zaplanowano na poziomie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym powiększonych o koszty związane z remontem oczyszczalni oraz okresowymi remontami pomp.
Podatki i opłaty
Ustalając taryfę przyjęto stawki podatków i opłat na rok obowiązywania taryf.
Wynagrodzenia oraz stawki na ubezpieczenie społeczne:
Wysokość wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na poziomie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego
w ustawie budżetowej na 2011 r. w wysokości 2,3 %
Pozostałe koszty
Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na poziomie poniesienia ich w roku obrachunkowym.
Pozostałe składki niezbędnych przychodów:
spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia,
spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
należności nieregularne,
w roku obrachunkowym w Spółce nie występowały oraz nie planuje się ich w roku obowiązywania nowej taryfy .
Marża zysku
Nie została zaplanowana na rok obowiązywania nowych taryf.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
993

994
994

POROZUMIENIE NR 1/ŁN/2011
ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2011 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Nowotarskim reprezentowanym przez: 1. Krzysztofa Fabera – Starostę Nowotarskiego,
2. Macieja Jachymiaka – Wicestarostę Nowotarskiego,
przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta
Waniczka – Dyrektora, a Gminą Łapsze Niżne reprezentowaną przez Pawła Dziubana – Wójta Gminy, zwane dalej
Porozumieniem, o następującej treści:
§ 1. 1. Działając na podstawie uchwały nr 16/III/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
oraz uchwały nr III-18/10 Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 grudnia 2010 r., Powiat Nowotarski powierza
a Gmina Łapsze Niżne przejmuje prowadzenie zadania
polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących: remont chodnika i kanalizacji
burzowej oraz utwardzenie placu postojowego
w w centrum wsi Kacwin w ciągu drogi powiatowej
Nr K 1640 Niedzica - Kacwinw od km ok. 1+910
do km ok. 3+235, zwanych dalej robotami.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót zostanie
określony w kosztorysie inwestorskim opracowanym
przez Gminę Łapsze Niżne i zaakceptowanym na piśmie
przez PZD.
3. Roboty będą realizowane w ramach projektu
o nazwie „Poprawa funkcjonalnośći centrum wsi Kacwin
poprzez remont chodnika i kaznalizacji burzowej w ciagu
drogi powiatowej nr Nr K 1640 Niedzica - Kacwinw w km
1+910 - 3+235 oraz utwardzenie placu postojowegow
w centrum wsi" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:
oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej”, a warunkiem powierzenia i przejęcia
zadania jest pozyskanie przez Gminę Łapsze Niżne dofinansowania w ramach tego programu.

4. W przypadku nie pozyskania dofinansowania,
o którym mowa w ust. 3, Porozumienie nie podlega
wykonaniu i ulega rozwiązaniu, a jego stronom nie
przysługują wobec siebie nawzajem z tego tytułu żadne
roszczenia.
§ 2. Gmina Łapsze Niżne przejmuje od Powiatu
Nowotarskiego wszystkie obowiązki inwestora robót
wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
oraz przepisów szczegółowych. W szczególności Gmina
Łapsze Niżne zapewni opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wykonywania robót oraz ustanowi obowiązkowo inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności
drogowej
w celu
nadzorowania
i kontrolowania wykonywania robót.
§ 3. 1. Powiat Nowotarski udzieli Gminie Łapsze
Niżne dotacji celowej na realizację robót, zwanej dalej
dotacją, w kwocie 15 000 zł. Pozostały koszt realizacji
robót pokryje Gmina Łapsze Niżne.
2. Gmina Łapsze Niżne zrzeka się wobec Powiatu
Nowotarskiego wszelkich roszczeń z tytułu realizacji robót,
w tym z tytułu pełnienia funkcji inwestora robót, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę kwoty wskazanej w ust. 1.
3. Na podstawie Porozumienia Gmina Łapsze Niżne uprawniona jest do realizacji robót. Warunkiem przystąpienia do realizacji robót jest uzyskanie przez Gminę
Łapsze Niżne prawa do dysponowania nieruchomościami objętymi robotami na cele budowlane – zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, uprawniającego do
wykonania robót budowlanych. W przypadku nie wywiązania się przez Gminę Łapsze Niżne ze zobowiązania,
o którym mowa w zadaniu poprzednim, Porozumienie
nie podlega wykonaniu.
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§ 4. 1. Powiat Nowotarski przekaże dotację do budżetu Gminy Łapsze Niżne bez dodatkowych wezwań
w do dnia 31.08.2012 r.
2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek Gminy Łapsze Niżne w Banku Spółdzielczym w Nowym
Targu o/Niedzica nr 43881200050010000004170001.
Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Gminy Łapsze Niżne.
3. Dotacja zostanie wykorzystana przez Gminę
Łapsze Niżne do 31.12.2012 r. Gmina Łapsze Niżne rozliczy udzieloną dotację oraz zwróci jej niewykorzystaną
część w terminie do 31.01.2013 r. W przypadku gdy
dotacja zostanie wykorzystana w terminie wcześniejszym niż 31.12.2012 r., Gmina Łapsze Niżne rozliczy
udzieloną dotację oraz zwróci jej niewykorzystaną część
w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania
dotacji.
4. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przekazanych Powiatowi Nowotarskiemu przez Gminę Łapsze
Niżne dokumentów świadczących o zrealizowaniu robót.
Dokumenty te będą obejmować uwierzytelnione przez
Gminę Łapsze Niżne kopie: protokołu odbioru robót oraz
zatwierdzonych przez Gminę Łapsze Niżne faktur potwierdzających koszty poniesione na realizację robót.
§ 5. 1. Realizacja robót nastąpi do końca 2012 r., po
wybraniu przez Gminę Łapsze Niżne ich wykonawcy
zgodnie z przepisami regulującymi udzielanie zamówień
publicznych, przy czym Gmina Łapsze Niżne uzgodni
uprzednio z PZD na piśmie szczegółowe warunki techniczne realizacji robót.
2. Od chwili przejęcia przez Gminę Łapsze Niżne
od PZD terenu budowy na którym prowadzone będą
roboty, Gmina Łapsze Niżne ponosi odpowiedzialność
za szkody powstałe w związku z ich wykonywaniem
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazanie przez
PZD Gminie Łapsze Niżne terenu budowy nastąpi na
podstawie protokołu w dniu przekazania terenu budowy
wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio
przed przekazaniem tego terenu wykonawcy
3. W czynnościach odbiorów częściowych
i odbioru końcowego robót uczestniczy przedstawiciel
PZD. W celu umożliwienia uczestniczenia przedstawicie-
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lowi PZD w czynnościach, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Gmina Łapsze Niżne zobowiązana jest
zawiadamiać PZD – pisemnie lub za pomocą faksu,
o terminach tych czynności z co najmniej 7 (siedmio)
dniowym wyprzedzeniem.
4. Po zrealizowaniu robót, Gmina Łapsze Niżne
przekaże Powiatowi Nowotarskiemu odcinek drogi objęty robotami. Przekazanie to nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli Gminy Łapsze Niżne, Powiatu
Nowotarskiego i PZD. 5. Odcinek drogi objęty robotami
będzie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem przez
okres trwałości projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3, tj.
min. 7 lat od momentu otrzymania dofinansowania,
o którym mowa w § 1 ust. 3.
§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz przepisy obowiązujące w sektorze finansów publicznych.
2. Ewentualne kwestie sporne związane z realizacją Porozumienia, strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku braku zgody, spory będą rozstrzygane
przez właściwy sąd.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Gminy Łapsze
Niżne i trzy dla Powiatu Nowotarskiego.
Starosta Nowotarski
Krzysztof Faber

Wójt Gminy
Paweł Dziuban

Wicestarosta Nowotarski
Maciej Jachymiak
Dyrektor PZD
Robert Waniczek
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POROZUMIENIE NR 2/ŁN/2011
ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2011 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Nowotarskim reprezentowanym przez: 1. Krzysztofa Fabera – Starostę Nowotarskiego,
2. Macieja Jachymiaka – Wicestarostę Nowotarskiego,
przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta
Waniczka – Dyrektora, a Gminą Łapsze Niżne reprezentowaną przez Pawła Dziubana – Wójta Gminy, zwane dalej
Porozumieniem, o następującej treści:
§ 1. 1. Działając na podstawie uchwały nr 16/III/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
oraz uchwały nr III-17/10 Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 grudnia 2010 r., Powiat Nowotarski powierza
a Gmina Łapsze Niżne przejmuje prowadzenie zadania

polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących: remont chodnika i kanalizacji
burzowej oraz utwardzenie miejsc postojowych przy
kościele i remizie OSP w ciągu drogi powiatowej
nr K 1642 Groń – Trybsz – Niedzica od km ok. 3+820
do km ok. 4+900, zwanych dalej robotami.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót zostanie
określony w kosztorysie inwestorskim opracowanym
przez Gminę Łapsze Niżne i zaakceptowanym na piśmie
przez PZD.
3. Roboty będą realizowane w ramach projektu
o nazwie „Poprawa funkcjonalności centrum wsi Trybsz
poprzez remont chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu
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drogi powiatowej Nr K 1642 Groń – Trybsz – Niedzica
w km 3+820-4+900 oraz utwardzenie miejsc postojowych
przy kościele i remizie OSP” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich
i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, a warunkiem powierzenia i przejęcia zadania jest pozyskanie przez Gminę
Łapsze Niżne dofinansowania w ramach tego programu.
4. W przypadku nie pozyskania dofinansowania,
o którym mowa w ust. 3, Porozumienie nie podlega wykonaniu i ulega rozwiązaniu, a jego stronom nie przysługują
wobec siebie nawzajem z tego tytułu żadne roszczenia.
§ 2. Gmina Łapsze Niżne przejmuje od Powiatu
Nowotarskiego wszystkie obowiązki inwestora robót
wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
oraz przepisów szczegółowych. W szczególności Gmina
Łapsze Niżne zapewni opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wykonywania robót oraz ustanowi obowiązkowo inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności drogowej w celu nadzorowania i kontrolowania wykonywania robót.
§ 3. 1. Powiat Nowotarski udzieli Gminie Łapsze
Niżne dotacji celowej na realizację robót, zwanej dalej
dotacją, w kwocie 15 000 zł. Pozostały koszt realizacji
robót pokryje Gmina Łapsze Niżne.
2. Gmina Łapsze Niżne zrzeka się wobec Powiatu
Nowotarskiego wszelkich roszczeń z tytułu realizacji robót,
w tym z tytułu pełnienia funkcji inwestora robót, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę kwoty wskazanej w ust. 1.
3. Na podstawie Porozumienia Gmina Łapsze Niżne uprawniona jest do realizacji robót. Warunkiem przystąpienia do realizacji robót jest uzyskanie przez Gminę
Łapsze Niżne prawa do dysponowania nieruchomościami objętymi robotami na cele budowlane – zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, uprawniającego do
wykonania robót budowlanych. W przypadku nie wywiązania się przez Gminę Łapsze Niżne ze zobowiązania,
o którym mowa w zadaniu poprzednim, Porozumienie
nie podlega wykonaniu.
§ 4. 1. Powiat Nowotarski przekaże dotację do budżetu Gminy Łapsze Niżne bez dodatkowych wezwań
w do dnia 31.08.2012 r.
2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek Gminy Łapsze Niżne w Banku Spółdzielczym w Nowym
Targu o/Niedzica nr 43881200050010000004170001. Za
datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Gminy Łapsze Niżne.
3. Dotacja zostanie wykorzystana przez Gminę
Łapsze Niżne do 31.12.2012 r. Gmina Łapsze Niżne rozliczy
udzieloną dotację oraz zwróci jej niewykorzystaną część
w terminie do 31.01.2013 r. W przypadku gdy dotacja zostanie wykorzystana w terminie wcześniejszym niż
31.12.2012 r., Gmina Łapsze Niżne rozliczy udzieloną dotację oraz zwróci jej niewykorzystaną część w terminie 15 dni
po upływie terminu wykorzystania dotacji.
4. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przekazanych Powiatowi Nowotarskiemu przez Gminę Łapsze
Niżne dokumentów świadczących o zrealizowaniu robót.
Dokumenty te będą obejmować uwierzytelnione przez
Gminę Łapsze Niżne kopie: protokołu odbioru robót oraz
995
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zatwierdzonych przez Gminę Łapsze Niżne faktur potwierdzających koszty poniesione na realizację robót.
§ 5. 1. Realizacja robót nastąpi do końca 2012 r., po
wybraniu przez Gminę Łapsze Niżne ich wykonawcy
zgodnie z przepisami regulującymi udzielanie zamówień
publicznych, przy czym Gmina Łapsze Niżne uzgodni
uprzednio z PZD na piśmie szczegółowe warunki techniczne realizacji robót.
2. Od chwili przejęcia przez Gminę Łapsze Niżne
od PZD terenu budowy na którym prowadzone będą
roboty, Gmina Łapsze Niżne ponosi odpowiedzialność
za szkody powstałe w związku z ich wykonywaniem
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazanie przez
PZD Gminie Łapsze Niżne terenu budowy nastąpi na
podstawie protokołu w dniu przekazania terenu budowy
wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio
przed przekazaniem tego terenu wykonawcy
3. W czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót uczestniczy przedstawiciel PZD.
W celu umożliwienia uczestniczenia przedstawicielowi
PZD w czynnościach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gmina Łapsze Niżne zobowiązana jest zawiadamiać PZD – pisemnie lub za pomocą faksu, o terminach tych czynności z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem.
4. Po zrealizowaniu robót, Gmina Łapsze Niżne
przekaże Powiatowi Nowotarskiemu odcinek drogi objęty robotami. Przekazanie to nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli Gminy Łapsze Niżne, Powiatu
Nowotarskiego i PZD. 5. Odcinek drogi objęty robotami
będzie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem przez
okres trwałości projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3,
tj. min. 7 lat od momentu otrzymania dofinansowania,
o którym mowa w § 1 ust. 3.
§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz przepisy obowiązujące w sektorze finansów publicznych.
2. Ewentualne kwestie sporne związane z realizacją Porozumienia, strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku braku zgody, spory będą rozstrzygane
przez właściwy sąd.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Gminy Łapsze
Niżne i trzy dla Powiatu Nowotarskiego.
Starosta Nowotarski
Krzysztof Faber
Wicestarosta Nowotarski
Maciej Jachymiak
Dyrektor PZD
Robert Waniczek

Wójt Gminy
Paweł Dziuban
Skarbnik Gminy
Jacek Jachymiak
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POROZUMIENIE NR 5/SZCZ/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 3 listopada 2010 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Nowotarskim reprezentowanym przez: 1. Krzysztofa Fabera – Starostę Nowotarskiego, 2. Macieja Jachymiaka – Wicestarostę Nowotarskiego, przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta Waniczka – Dyrektora, a Miastem
i Gminą Szczawnica, zwanymi dalej MiG Szczawnica,
reprezentowanymi przez Grzegorza Niezgodę – Burmistrza Miasta i Gminy, o następującej treści:
§ 1. 1. Działając na podstawie uchwały nr 453/LIV/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2010 r.
oraz uchwały nr LIV/434/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 28 października 2010 r., Powiat Nowotarski powierza
a MiG Szczawnica przejmuje prowadzenie zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych
obejmujących utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1636 K Krościenko – Szczawnica w m. Jaworki od
km ok. 10+752 do km ok. 11+282, zwanych dalej robotami,
zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w kosztorysie
inwestorskim opracowanym przez MiG Szczawnica i zaakceptowanym na piśmie przez PZD.
2. Na podstawie uchwały nr LIV/434/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010 r.,
MiG Szczawnica udzielają Powiatowi Nowotarskiemu
pomocy rzeczowej polegającej na sfinansowaniu przez
MiG Szczawnica części kosztów realizacji robót w wysokości zgodnej z § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3.
§ 2. MiG Szczawnica przejmują od Powiatu Nowotarskiego wszystkie obowiązki inwestora robót wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
oraz przepisów szczegółowych. W szczególności MiG
Szczawnica zapewnią opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wykonywania robót oraz ustanowią obowiązkowo inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności drogowej nad wykonywaniem robót.
Koszt ponoszony przez MiG Szczawnica z tytułu ustanowienia inspektora, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie mieści się w kosztach realizacji robót
określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i koszt ten zostanie
w całości pokryty przez MiG Szczawnica.
§ 3. 1. Szacunkowy koszt realizacji robót wynosi
508 532,34 zł brutto i będzie finansowany wg zasady:
1) Powiat Nowotarski sfinansuje 50% kosztów realizacji
robót, jednakże w kwocie nie przekraczającej
255 651,96 zł brutto, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
2) MiG Szczawnica sfinansują 50 % kosztów realizacji
robót, jednakże w kwocie nie przekraczającej
252 880,38 zł brutto.
2. Ostateczna wielkość partycypacji Powiatu Nowotarskiego i MiG Szczawnica w kosztach realizacji
robót zostanie określona po dokonaniu wyboru wykonawcy robót.
3. W przypadku, gdyby koszt realizacji robót miał
przekroczyć ich szacunkową wartość wynoszącą 508
532, 34 zł brutto, zakres rzeczowy robót zostanie ograni-

czony w ten sposób aby koszty ich realizacji nie przekroczyły ww. kwoty. Ograniczenie zakresu rzeczowego
robót należy do MiG Szczawnica i wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z PZD.
§ 4. 1. Realizacja robót nastąpi do 15 grudnia
2010 r., po wybraniu przez MiG Szczawnica ich wykonawcy zgodnie z przepisami regulującymi udzielanie
zamówień publicznych, przy czym MiG Szczawnica
uzgodni uprzednio z PZD na piśmie szczegółowe warunki techniczne realizacji robót.
2. W przypadku niezrealizowania robót do
15 grudnia 2010 r. porozumienie ulegnie rozwiązaniu
z dniem 16 grudnia 2010 r. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, strony sprządzą w dniu
15 grudnia 2010 r. protokół w którym zostanie określona
wartość i zakres robót wykonanych do 15 grudnia
2010 r., które zostały zaakceptowane przez Powiat Nowotarski. Powiat Nowotarski sfinansuje 50 % kosztów
robót, które zostały zrealizowane do dnia 15 grudnia
2010 r. Powiat Nowotarski nie będzie finansował kosztów robót zrealizowanych po dniu 15 grudnia 2010 r.
MiG Szczawnica nie przysługują wobec Powiatu żadne
roszczenia w związku z rozwiązaniem porozumienia
z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie.
3. Od chwili przejęcia przez MiG Szczawnica od
PZD terenu budowy na którym prowadzone będą roboty, MiG Szczawnica ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ich wykonywaniem zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Przekazanie przez PZD
MiG Szczawnica terenu budowy nastąpi na podstawie
protokołu w dniu przekazania terenu budowy wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio przed przekazaniem tego terenu wykonawcy.
4. W czynnościach odbiorów częściowych
i odbioru końcowego robót uczestniczy przedstawiciel
PZD. W celu umożliwienia uczestniczenia przedstawicielowi PZD w czynnościach, o których mowa w zdaniu
poprzednim, MiG Szczawnica będą zawiadamiać PZD
o terminach tych czynności z co najmniej 7 (siedmio)
dniowym wyprzedzeniem. Przedstawiciel PZD ma prawo wydawania wiążących poleceń uczestnikom procesu
wykonywania robót, a odbiorów robót (częściowych
i końcowego) nie można dokonać w przypadku braku
pisemnej zgody przedstawiciela PZD.
5. Po zrealizowaniu robót, MiG Szczawnica przekażą
Powiatowi odcinek drogi objęty robotami. Przekazanie to
nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli
MiG Szczawnica, Powiatu Nowotarskiego i PZD.
§ 5. Powiat Nowotarski zobowiązuje się do przekazania na rachunek MiG Szczawnica w BS Krościenko n/D
o numerze: 86 8817 0000 2001 0000 0589 0118, kwoty
stanowiącej jego udział finansowy w realizacji zadania,
w terminie 10 dni od dnia otrzymania uwierzytelnionych
przez MiG Szczawnica kopii: protokołu odbioru końcowego lub częściowego robót (a w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2, protokołu, o którym mowa w § 4
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ust. 2) oraz zatwierdzonych przez MiG Szczawnica faktur
potwierdzających koszty poniesione na realizację robót.
Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku MiG Szczawnica.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla MiG Szczawnica
i trzy dla Powiatu Nowotarskiego.

§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Starosta Nowotarski
Krzysztof Faber

Burmistrz MiG Szczawnica
Grzegorz Niezgoda

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Wicestarosta Nowotarski
Maciej Jachymiak

Skarbnik MiG Szczawnica
Maria Malinowska

Skarbnik Powiatu
Katarzyna Machaj
Dyrektor PZD
Robert Waniczek
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ANEKS NR 1
DO POROZUMIENIA NR 5/SZCZ/2010
Z DNIA 03.11.2010 R., ZWANEGO DALEJ POROZUMIENIEM
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 8 grudnia 2010 r.
zawarty pomiędzy Powiatem Nowotarskim reprezentowanym przez: 1. Krzysztofa Fabera – Starostę Nowotarskiego, 2. Macieja Jachymiaka – Wicestarostę Nowotarskiego, przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta Waniczka – Dyrektora, a Miastem
i Gminą Szczawnica, zwanymi dalej MiG Szczawnica,
reprezentowanymi przez Grzegorza Niezgodę – Burmistrza Miasta i Gminy,
na podstawie nr 453/LIV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2010 r. oraz uchwały nr
LIV/434/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010 r., o następującej treści:
§ 1. 1. § 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
"Koszt realizacji robót wynosi 448 175, 77 zł brutto i zostanie sfinansowany w następujący sposób:
1) Powiat Nowotarski sfinansuje roboty
224 087,88 zł brutto,
2) MiG Szczawnica sfinansują roboty
224 087,89 zł brutto."

w kwocie

§ 2. Pozostała treść Porozumienia nie ulega zmianie.
§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 4. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla MiG Szczawnica
i trzy dla Powiatu Nowotarskiego.

w kwocie

2. § 4 ust. 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
W razie niewykonania robót w terminie, o którym mowa w ust.1, z powodu zaistnienia zdarzenia,
którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Porozumienia, jak również z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, termin ten ulegnie wydłużeniu.
3. § 5 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
Powiat Nowotarski zobowiązuje się do przekazania na rachunek MiG Szczawnica w BS Krościenko n/D
o numerze: 86 8817 0000 2001 0000 0589 0118, środków
997

finansowych, o których mowa w § 3 pkt 1, w terminie do
15.12.2010 r. MiG Szczawnica wykorzystają przekazane
środki finansowe do 31.12.2010 r. oraz rozliczą je, na
podstawie przedłożonych w PZD przez MiG Szczawnica
uwierzytelnionych przez MiG Szczawnica kopii: protokołu
odbioru końcowego robót oraz zatwierdzonych przez MiG
Szczawnica faktur potwierdzających koszty poniesione na
realizację robót, i zwrócą ich niewykorzystaną część
w terminie do 31.01.2011 r. Za datę dokonania zapłaty
uznaje się datę uznania rachunku MiG Szczawnica.

Starosta Nowotarski
Krzysztof Faber
Wicestarosta Nowotarski
Maciej Jachymiak
Skarbnik Powiatu
Katarzyna Machaj
Dyrektor PZD
Robert Waniczek

Burmistrz MiG Szczawnica
Grzegorz Niezgoda
Skarbnik MiG Szczawnica
Maria Malinowska
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POROZUMIENIE NR 6/2011
WÓJTA GMINY RACIECHOWICE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
W sprawie: powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach.
Zawarte w dniu 03 stycznia 2011 r. pomiędzy:
1. Gminą Jodłownik, reprezentowaną przez Pana
Pawła Stawarza - Wójta Gminy Jodłownik
a
2. Gminą Raciechowice reprezentowaną przez Pana Marka Gabzdyla - Wójta Gminy Raciechowice
§ 1. Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 74
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) , art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966), art.51 a ust 1 i art. 51b ustawy z dnia
12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm) oraz § 7 ust.1, ust.4
i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r, w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. nr 238 poz. 1586)
Gmina Jodłownik postanawia powierzyć Gminie Raciechowice realizację zadań w zakresie świadczenia usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik, które
z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia a Gmina
Raciechowice z zastrzeżeniem § 2 niniejszego porozumienia realizację tych zadań przyjmuje.
§ 2. 1. Gmina Jodłownik upoważnia Gminę Raciechowice
realizację
zadań
w zakresie
opisanym
w § 1 Porozumienia, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Komornikach .

2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy
Dom Samopomocy w Komornikach będzie przyjmował
osoby o których mowa w § 1 na podstawie decyzji kierujących Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach , po otrzymaniu w pełni udokumentowanych
materiałów
przekazanych
wraz
z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jodłowniku.
3. Dowóz podopiecznych z terenu Gminy Jodłownik do Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach zapewnia Gmina Raciechowice.
§ 3. Odpłatność za pobyt uczestników z terenu
Gminy Jodłownik w Środowiskowym Domu Samopomocy w Komornikach ustala w decyzji kierującej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach stosownie do dyspozycji art. 51 b
ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od
03 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011 r.
§ 5. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach
po 2 dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt
Paweł Stawarz

Wójt Gminy Raciechowice
Marek Gabzdyl
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POROZUMIENIE NR 5/2011
WÓJTA GMINY RACIECHOWICE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
W sprawie: powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla
osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Zegartowicach.
Zawarte w dniu 03 stycznia 2011 r. pomiędzy:
1. Gminą Jodłownik, reprezentowaną przez Pana
Pawła Stawarza - Wójta Gminy Jodłownik
a
2. Gminą Raciechowice reprezentowaną przez Pana Marka Gabzdyla - Wójta Gminy Raciechowice
§ 1. Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 74
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) , art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966), art.51 a ust 1 i art. 51b ustawy z dnia
12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm) oraz § 7 ust.1, ust.4
i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r, w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. nr 238 poz. 1586)
Gmina Jodłownik postanawia powierzyć Gminie Raciechowice realizację zadań w zakresie świadczenia usług

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik, które
z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia a Gmina
Raciechowice z zastrzeżeniem § 2 niniejszego porozumienia realizację tych zadań przyjmuje.
§ 2. 1. Gmina Jodłownik upoważnia Gminę Raciechowice
realizację
zadań
w zakresie
opisanym
w § 1 Porozumienia, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach .
2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy
Dom Samopomocy w Zegartowicach będzie przyjmował
osoby o których mowa w § 1 na podstawie decyzji kierujących Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach , po otrzymaniu w pełni udokumentowanych materiałów przekazanych wraz z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jodłowniku.
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3. Dowóz podopiecznych z terenu Gminy Jodłownik do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach zapewnia Gmina Raciechowice.
§ 3. Odpłatność za pobyt uczestników z terenu
Gminy Jodłownik w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach ustala w decyzji kierującej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach stosownie do dyspozycji art. 51 b ust.1
ustawy o pomocy społecznej.

Poz. 999,1000,1001

§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od
03 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011 r.
§ 5. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach
po 2 dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt
Paweł Stawarz

Wójt Gminy Raciechowice
Marek Gabzdyl

999

1000
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POROZUMIENIE NR 4/2011
WÓJTA GMINY RACIECHOWICE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
W sprawie: powierzania przez Gminę Dobczyce Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobczyce przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Komornikach.
zawarte w dniu 03 stycznia 2011r. pomiędzy: Gminą
Dobczyce, reprezentowaną przez Pana Marcina Pawlaka
- Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce a Gminą Raciechowice reprezentowaną przez Pana Marka Gabzdyla Wójta Gminy Raciechowice
§ 1. Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 74
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) , art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966), art.51 a ust 1 i art. 51b ustawy z dnia
12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm) oraz § 7 ust.1, ust.4
i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r, w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. nr 238 poz. 1586)
Gmina Dobczyce postanawia powierzyć Gminie Raciechowice realizację zadań w zakresie świadczenia usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobczyce, które z uwagi
na stan zdrowia wymagają wsparcia a Gmina Raciechowice z zastrzeżeniem § 2 niniejszego porozumienia
realizację tych zadań przyjmuje.
§ 2. 1. Gmina Dobczyce upoważnia Gminę Raciechowice
realizację
zadań
w zakresie
opisanym
w § 1 Porozumienia, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Komornikach .
2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy
Dom Samopomocy w Komornikach będzie przyjmował

osoby o których mowa w § 1 na podstawie decyzji kierujących Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach , po otrzymaniu w pełni udokumentowanych
materiałów
przekazanych
wraz
z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
3. Dowóz podopiecznych z terenu Gminy Dobczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach zapewnia Gmina Raciechowice.
§ 3. Odpłatność za pobyt uczestników z terenu
Gminy Dobczyce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Komornikach ustala w decyzji kierującej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach stosownie do dyspozycji art. 51 b ust.1
ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony
od 03 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011 r.
§ 5. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach
po 2 dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz Gminy i Miasta
Marcin Pawlak

Wójt Gminy Raciechowice
Marek Gabzdyl

1000

1001
1001

POROZUMIENIE NR 3/2011
WÓJTA GMINY RACIECHOWICE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
W sprawie: powierzania przez Gminę Dobczyce Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobczyce przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Zegartowicach.
zawarte w dniu 03 stycznia 2011r. pomiędzy: Gminą
Dobczyce, reprezentowaną przez Pana Marcina Pawlaka
- Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce a Gminą Raciechowice reprezentowaną przez Pana Marka Gabzdyla Wójta Gminy Raciechowice

§ 1. Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 74
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) , art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966), art.51 a ust 1 i art. 51b ustawy z dnia
12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
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z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm) oraz § 7 ust.1, ust.4
i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r, w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. nr 238 poz. 1586)
Gmina Dobczyce postanawia powierzyć Gminie Raciechowice realizację zadań w zakresie świadczenia usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Dobczyce, które z uwagi
na stan zdrowia wymagają wsparcia a Gmina Raciechowice z zastrzeżeniem § 2 niniejszego porozumienia
realizację tych zadań przyjmuje.
§ 2. 1. Gmina Dobczyce upoważnia Gminę Raciechowice
realizację
zadań
w zakresie
opisanym
w § 1 Porozumienia, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach .
2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy
Dom Samopomocy w Zegartowicach będzie przyjmował
osoby o których mowa w § 1 na podstawie decyzji kierujących Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach , po otrzymaniu w pełni udokumentowanych materiałów przekazanych wraz z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Poz. 1001,1002

3. Dowóz podopiecznych z terenu Gminy Dobczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach zapewnia Gmina Raciechowice.
§ 3. Odpłatność za pobyt uczestników z terenu
Gminy Dobczyce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach ustala w decyzji kierującej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach stosownie do dyspozycji art. 51 b ust.1
ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od
03 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011 r.
§ 5. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach
po 2 dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz Gminy i Miasta
Marcin Pawlak

Wójt Gminy Raciechowice
Marek Gabzdyl
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POROZUMIENIE NR 2/2011
WÓJTA GMINY RACIECHOWICE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
W sprawie: powierzania przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla
osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Komornikach.
Zawarte w dniu 03 stycznia 2011 r. pomiędzy:
1. Gminą Wiśniowa, reprezentowaną przez Pana
Wiesława Stalmacha - Wójta Gminy Wiśniowa
a
2. Gminą Raciechowice reprezentowaną przez Pana Marka Gabzdyla - Wójta Gminy Raciechowice
§ 1. Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 74
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) , art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966), art.51 a ust 1 i art. 51b ustawy z dnia
12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm) oraz § 7 ust.1, ust.4
i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r, w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. nr 238 poz. 1586)
Gmina Wiśniowa postanawia powierzyć Gminie Raciechowice realizację zadań w zakresie świadczenia usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa, które
z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia a Gmina
Raciechowice z zastrzeżeniem § 2 niniejszego porozumienia realizację tych zadań przyjmuje.
§ 2. 1. Gmina Wiśniowa upoważnia Gminę Raciechowice
realizację
zadań
w zakresie
opisanym
w § 1 Porozumienia, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Komornikach .

2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy
Dom Samopomocy w Komornikach będzie przyjmował
osoby o których mowa w § 1 na podstawie decyzji kierujących Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach , po otrzymaniu w pełni udokumentowanych materiałów przekazanych wraz z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
3. Dowóz podopiecznych z terenu Gminy Wiśniowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach zapewnia Gmina Raciechowice.
§ 3. Odpłatność za pobyt uczestników z terenu
Gminy Wiśniowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Komornikach ustala w decyzji kierującej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach stosownie do dyspozycji art. 51 b ust.1
ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od
03 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011 r.
§ 5. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach
po 2 dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt Gminy Wiśniowa
Wiesław Stalmach
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Wójt Gminy Raciechowice
Marek Gabzdyl
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Poz. 1003
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POROZUMIENIE NR 1/2011
WÓJTA GMINY RACIECHOWICE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
W sprawie: powierzania przez Gminę Wiśniowa Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla
osób zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Zegartowicach.
Zawarte w dniu 03 stycznia 2011 r. pomiędzy:
1. Gminą Wiśniowa, reprezentowaną przez Pana
Wiesława Stalmacha - Wójta Gminy Wiśniowa
a
2. Gminą Raciechowice reprezentowaną przez Pana Marka Gabzdyla - Wójta Gminy Raciechowice

jących Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach , po otrzymaniu w pełni udokumentowanych
materiałów
przekazanych
wraz
z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

§ 1. Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 74
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) , art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966), art.51 a ust 1 i art. 51b ustawy z dnia
12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm) oraz § 7 ust.1, ust.4
i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r, w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. nr 238 poz. 1586)
Gmina Wiśniowa postanawia powierzyć Gminie Raciechowice realizację zadań w zakresie świadczenia usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Wiśniowa, które
z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia a Gmina
Raciechowice z zastrzeżeniem § 2 niniejszego porozumienia realizację tych zadań przyjmuje.

3. Dowóz podopiecznych z terenu Gminy Wiśniowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach zapewnia Gmina Raciechowice.

§ 2. 1. Gmina Wiśniowa upoważnia Gminę Raciechowice
realizację
zadań
w zakresie
opisanym
w § 1 Porozumienia, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach .

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. W miarę posiadanych miejsc Środowiskowy
Dom Samopomocy w Zegartowicach będzie przyjmował
osoby o których mowa w § 1 na podstawie decyzji kieru-

§ 3. Odpłatność za pobyt uczestników z terenu
Gminy Wiśniowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach ustala w decyzji kierującej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach stosownie do dyspozycji art. 51 b ust.1
ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od
03 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011 r.
§ 5. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach
po 2 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Wiśniowa
Wiesław Stalmach

Wójt Gminy Raciechowice
Marek Gabzdyl
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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.
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tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
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