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Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa.
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Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś
Lipinki działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka nr 382/2,
działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka nr 1986*
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Interdyscyplinarnego w Gminie Łącko.
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wysokości stawek podatku od nieruchomości
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Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
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Rady Gminy Sękowa z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych
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Burmistrza Bobowej z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie danych dotyczących
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Mieskiej w Bobowej
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Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2011 r. dotyczące tekstu Uchwały
Rady Miasta Krakowa Nr VII/57/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do całkowitego lub częściowego
zwolnienia cudzoziemców będących w trudnej sytuacji materialnej z opłat
wnoszonych za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkołach artystycznych prowadzonych przez
Gminę Miejską Kraków, a także przedłużenia terminu wniesienia opłat lub
wyrażenia zgody na wniesienie opłat w ratach za poszczególne okresy nauki

6962

WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
1183

1184

–

–

z dnia 30 listopada 2010 r. z dnia 30 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 714/10
ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia
25 lutego 2010 r., Nr XLII/398/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łany” w Bochni
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z dnia 17 grudnia 2010 r. z dnia 17 grudnia 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 775/10 ze
skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Kamienica z dnia 29
czerwca 2009 r., Nr XXIII/143/09 w przedmiocie skorygowania oczywistego
błędu
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UCHWAŁA NR KI-411/114/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 marca 2011 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr IV/32/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVII/178/08 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2008 roku
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 5 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/32/11 Rady
Gminy Niedźwiedź z dnia 17 stycznia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/08 Rady
Gminy Niedźwiedź z dnia 17 listopada 2008 roku.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr IV/32/11 Rady Gminy Niedźwiedź
z dnia 17 stycznia 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy
w Nowym Sączu w dniu 1 lutego 2011 r.
Wymienioną wyżej uchwałą Rada Gminy Niedźwiedź dokonała zmiany swej uchwały Nr XXVII/178/08
z dnia 17 listopada 2008 r. Dokonana zmiana polegała
na dodaniu w § 1 ustępu 3 w brzmieniu:

„3. Wprowadza się zwolnienie przedmiotowe w podatku
od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli
zajętych na wykorzystanie zadań statutowych określonych w Statutach Sołectw Gminy Niedźwiedź.”
Badając zgodność z prawem przedłożonej
uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie stwierdziło, co następuje:
Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ rada gminy, w drodze
uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Wprawdzie w ust. 3 dodanym do § 1 zmienianej uchwały Rada Gminy Niedźwiedź postanowiła, że wprowadza
się zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości, nie określiła jednak w sposób jednoznaczny nieruchomości, które podlegać będą zwolnieniu. Nieprecyzyjne jest bowiem postanowienie, że mają to być „grunty, budynki i budowle zajęte na wykorzystanie zadań
statutowych określonych w Statucie Sołectw Gminy
Niedźwiedź”, gdyż nie określono rodzaju tych zadań
/przy czym prawdopodobnie omyłkowo użyto słowa
„wykorzystanie” zamiast „wykonywanie”/. Ponadto,
zgodnie z cyt. wyżej art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
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i opłatach lokalnych, zwolnienie przedmiotowe ustalonej przez radę gminy kategorii nieruchomości, dotyczyć
winno wszystkich nieruchomości, bez względu na to, kto
jest ich właścicielem bądź posiadaczem – tymczasem
nieprecyzyjne postanowienie dodanego ust. 3 do § 1
zmienionej uchwały Rady Gminy Niedźwiedź sugerować
może podmiotowy charakter zwolnienia. W konsekwencji wprowadzone przez Radę Gminy Niedźwiedź zwolnienie należy uznać za wykraczające poza delegację
z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach opłatach lokalnych.
W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały
Nr IV/32/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 17 stycznia
2011 roku, informując Gminę o terminie posiedzenia, na
którym rozpatrywana będzie sprawa przedmiotowej
uchwały, o możliwości uczestniczenia w posiedzeniu
Kolegium upoważnionego przedstawiciela Gminy oraz
o możliwości złożenia wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź pismem z dnia 14 lutego 2011 r. znak KI-43-074/10/11 złożył wyjaśnienia dotyczące uchwały Nr IV/32/11 Rady
Gminy Niedźwiedź z dnia 17 stycznia 2011 r. Podnosi
w nim, że podjęta przez Radę Gminy uchwała poszerzyła
katalog zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, oraz że doszło w niej zarówno do faktycznego, jak i prawnego wyodrębnienia zwalnianych nieruchomości; nieruchomości wszystkich – bez względu na
stosunki własnościowe, byleby tylko były zajęte na
określone w uchwale cele tj. na wykonywanie zadań
statutowych określonych w Statutach Sołectw Gminy
Niedźwiedź. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnia,
że w uchwale nie wymieniono konkretnie zadań objętych zwolnieniem, gdyż było to zbędne, albowiem
w uchwale nastąpiło odesłanie do Statutów Sołectw.
Przykładowo wskazuje na załącznik do Uchwały
Nr VI/37/07 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 5 marca
2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konina
/Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 272, poz. 1811 z późn. zm./,
gdzie w § 5 określono zadania sołectwa, do których
należy w szczególności:
1) udział w realizacji zadań Gminy z zakresu: ochrony
środowiska i przyrody, wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz wspierania idei samorządności,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz
organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
3) organizowanie inicjatyw społecznych na wsi,
4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy
w sprawie funkcjonowania jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi,
5) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia
gminnego powierzonego Sołectwu.
Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy z powyższej
redakcji § 5 Statutu jednoznacznie wynika, że rodzaj tych
zadań pozwala na ich realizację przez różne podmioty,
nie tylko przez jednostki pomocnicze, oraz że realizacja
tych zadań może odbywać się na nieruchomościach,
które niekoniecznie stanowią własność gminy, zatem
trudno pogodzić się z twierdzeniami Regionalnej Izby
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Obrachunkowej w Krakowie, o tym że uchwała sugeruje
podmiotowy charakter zwolnienia.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zważyło co następuje:
Z wyrażonej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady określoności, jako zasady państwa prawnego wynika obowiązek redagowania przepisów prawa
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości w ich interpretowaniu i stosowaniu. Naruszeniem zasady określoności jest zatem określanie treści prawa poprzez
odesłanie do aktu obowiązującego prawa, jak uczyniono
to w uchwale Rady Gminy Niedźwiedź odsyłając
do Statutów Sołectw. W uchwale Nr IV/32/11 Rada Gminy Niedźwiedź postanowiła bowiem o zwolnieniu
w podatku od nieruchomości od gruntów, budynków
i budowli „zajętych na wykonywanie zadań statutowych
określonych w Statutach Sołectw Gminy Niedźwiedź”.
Tak zredagowane zwolnienie nie daje podstaw do odczytania normy prawa w sposób nie budzący wątpliwości. Rada Gminy nie określiła bowiem wyraźnie sytuacji,
ani cech przedmiotu opodatkowania – nieruchomości
zwalnianej /np. wykorzystywanej na określone cele/.
Przedstawione wyżej zadania wyszczególnione w § 5
Statutu Sołectwa Konina /podobnie zredagowane
w Statutach pozostałych sołectw Gminy Niedźwiedź/, są
realizowane głównie – na co wskazuje § 6 – w formie
działalności decyzyjnej i opiniodawczej np. zadania
z zakresu ochrony środowiska, co świadczy o tym,
że jest to działalność sołectwa jako podmiotu. Ponadto,
wynikające z uchwały Rady Gminy zwolnienie określone
tam jako „przedmiotowe”, w podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na wykonywanie zadania
z § 5 pkt 5 statutów sołectw określonego jako „zarządzanie
i korzystanie ze składników mienia gminnego powierzonego Sołectwu” jest zwolnieniem podmiotowym.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie uznając, że uchwała Rady Gminy Niedźwiedź w sposób istotny narusza obowiązujące prawo,
orzekło jak w sentencji.
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
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
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UCHWAŁA NR V/25/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie: zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa.
Na podstawie art.35 ust.1, art.40 ust.2 pkt 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Miejska w Bobowej u c h w a l a co następuje:
§ 1. W statutach Sołectw Berdechów, Bobowa,
Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna i Wilczyska stanowiących załączniki Nr 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8
do Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia
24 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 131,
poz. 1691 z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) W § 6 ust.4:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie „2) Rady Miejskiej
w Bobowej”
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie „3) Burmistrza Bobowej”
2) Użyte w statutach w różnych przypadkach wyrazy
„Urząd Gminy” oraz wyrazy „Urząd Gminy Bobowa”

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „Urząd Miejski w Bobowej”
3) Użyte w statutach w różnych przypadkach wyrazy
„Wójt Gminy” oraz wyraz „Wójt” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Burmistrz Bobowej”
4) Użyte w statutach w różnych przypadkach wyrazy
„Rada Gminy” oraz wyrazy „Rada Gminy Bobowa”
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „Rada Miejska w Bobowej”
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR V/29/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki
działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka nr 382/2, działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka nr 1986
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 roku Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami)
w związku
z Uchwałami
Rady
Gminy
Lipinki
Nr XXXVI/309/09 z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki – wieś
Lipinki i Rozdziele, Nr XXXVII/326/09 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lipinki – wieś Lipinki, Rozdziele i Kryg,
Nr XXXVIII/340/09 z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki – wieś
Wójtowa, Nr XXXIX/355/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki – wieś
Rozdziele i Lipinki Rada Gminy Lipinki uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozu-

mieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy
Lipinki
wprowadzony
Uchwałą
Nr XXVIII/157/2005 Rady Gminy Lipinki z dnia
3 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 167
poz. 1096 z 23 marca 2005 roku z póxn. zmianami).
2) „Planach” – należy przez to rozumieć zmiany planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 935/19 i działkę Nr 214/2 we wsi Lipinki, działkę
Nr 382/2 i działkę Nr 70/1 we wsi Rozdziele, działkę
Nr 1986 we wsi Wójtowa, uchwalone niniejszą
uchwałą.
3) „Rysunkach planów” - należy przez to rozumieć
rysunki planów wymienionych w punkcie 2 sporządzone na mapach sytuacyjno – wysokościowych
wykonanych na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiące
załączniki od Nr 1 do Nr 5, będące integralną częścią
niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki uchwalone Uchwałą
Nr XXI/166/2000 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 czerwca 2000 roku
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie
rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu
terenu od strony przystokowej i odstokowej.
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6) „Usługach nieuciążliwych” – należy przez to rozumieć usługi i rzemiosło nie wymienione w przepisach
odrębnych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięcia
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz których uciążliwość nie przekracza granic terenu gdzie dopuszczona jest ich realizacja.
7) „Powierzchni usługowej” – należy przez to rozumieć powierzchnię przeznaczoną pod funkcję usługową.
§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plany
o których mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium,
o którym mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plany o których mowa w § 1
punkt 2.
§ 3. 1. W obszarach objętych planami obowiązujące studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarach objętych planami nie zachodzi
potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. W obszarach objętych planami nie występują
tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie
przepisów odrębnych, tereny objęte planami, przeznaczone pod zabudowę, nie są zagrożone powodzią
i osuwaniem się mas ziemnych, nie znajdują się
w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody.
4. Ustalenia planów nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planem 1 klasy R IIIb
o powierzchni 0,09 ha, planem 2 klasy Ps III
o powierzchni 0,30 ha, planem 3 klasy R IVb
o powierzchni 0,25 ha, planem 5 klasy R IVa
o powierzchni 0,27 ha, klasy R IVb o powierzchni
0,13 ha, klasy Ps IV o powierzchni 0,14 ha, objęte
odrębnymi kompleksami rolnymi i nie wymagające
zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2004 r Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami).Tereny objęte planem 4 były przeznaczone na
cele nierolnicze i nieleśne w planie dotychczasowym.
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego
wg zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów
środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
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2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego
poziomu
hałasu
określonego
w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
4) Część terenów objętych planem 4, pozostawiona jako tereny zieleni nieurządzonej, położona jest
w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 „PLH 180052 Wisłoka z dopływami”. Dla terenów tych obowiązuje zabezpieczenie środowiska
przed szkodliwym wpływem na siedliska przyrodnicze
chronionych gatunków roślin i zwierząt i przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego wdrożenie procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
określonej w przepisach odrębnych.
5) Na obszarach objętych planami nie występują
inne formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do
architektury tradycyjnej.
2) Na obszarach objętych planami nie występują
obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do
wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów
w miejscach do tego nie wyznaczonych
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od
linii elektroenergetycznych w wielkościach zgodnych
z przepisami odrębnymi
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury
technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. Plan 1 – działka Nr 935/19 w Lipinkach
1. Teren oznaczony symbolem 1 MN obejmujący
działkę Nr 935/19 we wsi Lipinki o powierzchni
0,09 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIb, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej, dla realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynku gospodarczego. Dopuszcza się realizację garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie.
Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 400. Obo-
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wiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem
kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
nie większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie
1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60%
powierzchni działki.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 10 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
1 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
Docelowo możliwe podłączenie obiektów do zbiorczej
sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu,
oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci średniego ciśnienia na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi
i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 1 MN z istniejącej drogi
wewnętrznej (dz. 2368/1)
§ 10. Plan 2 – działka Nr 214/2 w Lipinkach
1. Teren oznaczony symbolem 2 MN/U obejmujący
część działki Nr 214/2 we wsi Lipinki o powierzchni
0,30 ha, stanowiący grunty rolne klasy Ps III, przeznacza
się na tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i realizacji usług nieuciążliwych. Dopuszcza się realizację
budynków gospodarczych. Dopuszcza się realizację
garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej
1 miejsce/1 mieszkanie i co najmniej 1 miejsce/50 m2
powierzchni ściśle związanej z funkcją usługową.
Utrzymuje się istniejącą linię elektroenergetyczną, dopuszcza się jej przełożenie na warunkach określonych
przez zarządcę sieci. W obrębie linii w pasie po 5,5 m od
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jej osi nie dopuszcza się realizacji zadrzewień. Dopuszcza się realizację innych sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej. Pozostała część działki znajduje się w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach rozgraniczających drogę gminną lokalną.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 400. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem
kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie
1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia
zabudowy nie większa niż 35% powierzchni działki,
powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50%
powierzchni działki.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
co najmniej 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
istniejącej drogi gminnej i w odległości zgodnej
z przepisami odrębnymi od istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
2 MN/U w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego
zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju
opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci średniego
ciśnienia na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 2 MN/U z istniejącej drogi
gminnej (dz. 2350/2)
§ 11. Plan 3 – działka Nr 382/2 w Rozdzielu
1. Teren oznaczony symbolem 3 MN obejmujący
działkę Nr 382/2 we wsi Rozdziele o powierzchni
0,25 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVb, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej, dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
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Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych.
Dopuszcza się realizację garaży dla samochodów
osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 400. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie
1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia
zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki,
powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60%
powierzchni działki.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
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4. Dojazd do terenów 3 MN z istniejącej drogi gminnej drogą wewnętrzną (dz. 391, 382/1)
§ 12. Plan 4 – działka Nr 70/1 w Rozdzielu
1. Teren oznaczony symbolem 4 MN obejmujący
część działki Nr 70/1 we wsi Rozdziele o powierzchni
0,12 ha, stanowiący grunty klasy B, przeznacza się na
tereny zabudowy mieszkaniowej. Utrzymuje się istniejący budynek mieszkalny i istniejące budynki gospodarcze. Dopuszcza się ich remonty, przebudowę,
rozbudowę nadbudowę lub rozbiórkę. Dopuszcza się
realizację nowego budynku mieszkalnego i gospodarczego. Dopuszcza się realizację garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie
miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/
1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej.
2. Teren oznaczony symbolem 4 ZN, 4 ZN/zz,
obejmujący pozostałą część działki 70/1 we wsi Rozdziele przeznacza się na tereny zieleni nieurządzonej,
związanej z obudową biologiczną cieku wodnego.
Obowiązuje zakaz realizacji budynków. Dla terenów
4 ZN/zz, stanowiących również obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dla zalewów powodziowych o prawdopodobieństwie 1% obowiązują zakazy
i nakazy wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.
3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu 4 MN:

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
3 MN w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 400. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem
kolorów żółtych i niebieskich.

1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
Docelowo możliwe podłączenie obiektów do zbiorczej
sieci wodociągowej.

2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie
1,20 m od poziomu terenu.

2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi.
Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe z okresowym ich wywożeniem na pełnosprawną oczyszczalnię ścieków.

3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju
opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci średniego
ciśnienia na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

4) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia
zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki,
powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60%
powierzchni działki.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
co najmniej 5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dojazdu do działki nr 68.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
4 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
Docelowo możliwe podłączenie obiektów do zbiorczej
sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
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kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na
nieczystości ciekłe z okresowym ich wywożeniem na
pełnosprawną oczyszczalnię ścieków.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju
opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
5. Dojazd do terenów 4 MN z drogi gminnej wewnętrznej wydzielonym na działce 70/1 dojazdem.
§ 13. Plan 5 – działka Nr 1986 w Wójtowej
1. Teren oznaczony symbolem 5 MN obejmujący
działkę Nr 1986 we wsi Wójtowa o powierzchni
0,54 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa, R IVb i Ps
IV, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej,
dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Utrzymuje się istniejący budynek mieszkalny i budynki
gospodarcze, dopuszcza się ich remonty, rozbudowę,
przebudowę, nadbudowę lub rozbiórkę. Dopuszcza się
realizację nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dopuszcza się realizację garaży dla samochodów
osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie.
Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,12 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 400. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem
kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie
1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia
zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki,
powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60%
powierzchni działki.
5) Obowiązuje usytuowanie nowych budynków
w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi dojazdowej.

Poz. 1172

6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 5 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
Docelowo możliwe podłączenie obiektów do zbiorczej
sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na
nieczystości ciekłe z okresowym ich wywożeniem na
pełnosprawną oczyszczalnię ścieków.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju
opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 5 MN z istniejącej drogi
dojazdowej.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 14. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami, dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 15. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów
MN i MN/U w wysokości 10% dla terenów ZN, ZN/zz
w wysokości 1%.
§ 16. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunki planów od 1 do 5 w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załączniki od
Nr 1 do Nr 5 do uchwały
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 6
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 7
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145
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Poz. 1172
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/29/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 25 lutego 2011 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145
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Poz. 1172
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/29/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 25 lutego 2011 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145
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Poz. 1172
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/29/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 25 lutego 2011 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145
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Poz. 1172
Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/29/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 25 lutego 2011 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości
marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145
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Poz. 1172
Załącznik nr 5
do uchwały Nr V/29/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 25 lutego 2011 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145

– 6930 –
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr V/29/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 25 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka
nr 382/2, działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka nr 1986
Rada Gminy Lipinki, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Lipinki, stwierdzającym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki wieś Lipinki
działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele
działka nr 382/2, działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka
nr 1986, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu
publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia,

stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

Załącznik nr 7
do uchwały Nr V/29/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 25 lutego 2011 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lipinki – wieś Lipinki działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka nr 382/2, działka nr 70/1,
wieś Wójtowa działka nr 1986
Rada Gminy Lipinki, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Lipinki, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki wieś Lipinki działka
nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka
nr 382/2, działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka nr 1986,

stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
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UCHWAŁA NR 30/V/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Łącko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. Art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr. 175 poz. 1362 z późn.zm.), art. 9a ust. 15 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn.zm.)
oraz Uchwały Nr 19 /2010 Rady Gminy w Łącku z dnia
19 marca 2010r w sprawie: uchwalenia Strategii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łącko na
lata 2010-2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łącko oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145
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Poz. 1173
Załącznik
do uchwały Nr 30/V/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 28 lutego 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łącko oraz warunki
jego funkcjonowania
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. w ramach pracy
w Zespole Interdyscyplinarnym.
§ 2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
§ 3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli
różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu
Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
§ 4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Łącko.
§ 5. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć
grupy robocze.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 6. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego
wchodzą przedstawiciele:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku;
2) Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu-Posterunek
Policji w Łącku;
3) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (Pion Karny
i Rodzinny) w Nowym Sączu;
4) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku;
5) Jednostek oświatowych z terenu Gminy Łącko;
6) Ochrony zdrowia;
7) Organizacji pozarządowych;
8) Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu
Interdyscyplinarnego:

1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/ jednostek
zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami.
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony
zarządzeniem Wójta Gminy Łącko powołującym Zespół Interdyscyplinarny.
3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed
udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań
w ramach pracy w Zespole.
4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności i informacji uzyskanych
w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym na
mocy zarządzenia Wójta Gminy Łącko.
3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje
wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy
Łącko.
3) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
a) Uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
b) Pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;
c) Uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy
Łącko.
4) Odwoływanie Przewodniczącego Zespołu skutkuje
koniecznością powołania nowego Przewodniczącego,
zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 pkt.1.
Rozdział 3
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 7. 1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy
Łącko a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy Łącko - wskazanych przez Wójta Gminy
Łącko.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych
3. Zakres działań realizowanych przez członków
ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy
Wójtem Gminy Łącko a właściwymi instytucjach.
4. Za obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu
Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 145
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5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał
6. Z każdego posiedzenia Zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający:
• Listę obecności,
• Tematykę omawianych spraw ogólnych,
• Przypadki indywidualne,
• Opis działań do podjęcia.

Poz. 1173,1174,1175

7. Posiedzenia Zespołu organizowane są głównie
w Urzędzie Gminy w Łącku. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji / organizacji
wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
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UCHWAŁA NR V/32/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łużna z dnia 7 listopada 2008r. Nr XVIII/156/08 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art.40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173,
poz.1218; z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675 )
i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 ze zm. ) Rada
Gminy Łużna uchwala, co następuje:

podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 725 poz. 5080 ) wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: "związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielenia świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec

§ 1. W uchwale Rady Gminy Łużna z dnia
7 listopada 2008r. Nr XVIII/156/08 w sprawie stawek
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UCHWAŁA NR V/34/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Łużna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r., o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) – Rada Gminy Łużna na wniosek Wójta Gminy
Łużna uchwala, co następuje :
§ 1.
W Uchwale Nr IV/23/11 Rady Gminy Łużna
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego
Gminy Łużna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
dokonuje się następujących zmian:
„§ 7.
1. Wójt Gminy Łużna 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 na
realizację projektu.
2. Co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 1 pkt. 5, ogłoszenie o konkursie projektów, Wójt Gminy Łużna zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łużna.
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2) treść § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

projektu, w tym zakres przedsięwzięć wspieranych w drodze dotacji; w przypadku nie dokonania weryfikacji w wyznaczonym terminie lub złożenia weryfikacji wniosku na inną kwotę niż została przyznana dotacja, uznaje się za rezygnację
z ubiegania się o dotację;
2) w drodze zarządzenia ogłasza ostateczny wynik
konkursu projektów poprzez ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łużna, informując
o projektach wybranych i projektach odrzuconych
wraz ze wskazaniem:
a) nazwy projektu i nazwy beneficjenta,
b) łącznych kosztów projektu,
c) kwoty dotacji przyznanej na projekt.”
3) załączniki nr 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie
o treści jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.

„2. Wójt Gminy Łużna po ostatecznym wyborze projektu:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą wybranego projektu treść projektu z zastrzeżeniem, że:
a) kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia określonego we wniosku nie mogą ulec zwiększaniu,
ale mogą ulec zmniejszeniu;
b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień,
jest zobowiązany zweryfikować ostateczną treść

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

1. Wójt Gminy Łużna udziela dotacji w oparciu
o wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu
z zakresu rozwoju sportu.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy
wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego
wad w wyznaczonym terminie nie usunięto lub który
nie został uzupełniony, nie jest rozpatrywany. ”

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/34/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 25 lutego 2011 r.
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Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/34/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 25 lutego 2011 r.
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Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
1175

1176
1176

UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104; z późn. zm)– Rada Gminy w Pcimiu uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem
na rok 2011 o kwotę 214.224,41 zł, w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.775,59 zł,
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 221.000,00zł
jak poniżej:
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Dział

Nazwa

1

4

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków
na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

bieżące

900

majątkowe

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Dotacje celowe otrzymane
z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego (§6610)
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków
na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków
na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

– 6943 –
Plan przed
zmianą
5
bieżące
231 344,00

Poz. 1176
Zmniejszenie

Zwiększenie

6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

0,00

6 775,59

238 119,59

219 586,75

0,00

6 775,59

226 362,34

26 670 940,00
430 203,00

0,00
0,00

6 775,59
6 775,59

26 677 715,59
436 978,59

majątkowe
500 000,00

-221 200,00

0,00

278 800,00

500 000,00

-221 200,00

0,00

278 800,00

685 265,00
185 265,00

-221 200,00
0,00

0,00
0,00

464 065,00
185 265,00

27 356 205,00
615 468,00

-221 200,00
0,00

6 775,59
6 775,59

27 141 780,59
622 243,59

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011
ogółem o kwotę 162.635,61 zł.
2. Zmiany wydatków obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
164.164,39 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się
o kwotę 153.388,80 – w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań o kwotę 153.388,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę
4.000 zł,
c) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zwiększa się o kwotę 6.775,59 zł,
2) zmniejszeniu
wydatków
majątkowych
o kwotę
326.800,00 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się
o kwotę 326.800,00 zł,
jak poniżej:
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3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2011 r. – jak poniżej:
DZ.

ROZDZ.

754
75405
900
90001

NAZWA TREŚĆ

Zwiększenia/
Zmniejszenia

WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: w tym;
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Policji
1. Dotacja-Fundusz Wsparcia Policji
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia
Razem:

+5.000,00
+5.000,00
+5.000,00
-331.800,00
-331.800,00
-331.800,00

-326.800,00

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 51.788,80 zł, w związku z tym § 4 Uchwały Budżetowej pkt.
1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.373.788,80 zł oraz łączoną
kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.136.012 zł, w specyfikacji jak poniżej:
Lp.
1
A
B
2
A
B
3
A
4

5

NAZWA
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)
Przychody budżetu
z czego:
- kredyty
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
z czego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów
- spłata rat z zaciągniętych pożyczek
- udzielone pożyczki

§ 4. 1. W § 6 pkt. 2 Uchwały Budżetowej w tabeli
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego”
w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa
i ochrona wód, w § 6610 – dotacje celowe otrzymane
z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się
o kwotę 221.000,00 zł.
2. W § 6 pkt 3 Uchwały Budżetowej w tabeli
„Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”
po stronie wydatków w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się kwotę wydatków bie-

PLAN 2011
27 141 780,59
26 677 715,59
464 065,00
28 379 557,39
26 314 374,12
2 065 183,27
-1 237 776,80
363 341,47
3 373 788,80
3 200 000,00
173 788,80
2 136 012,00
1 773 203,00
342 809,00
20 000,00

żących o kwotę 9.300,89 zł, jako wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań.
3. W § 6 pkt 4 Uchwały Budżetowej w tabeli „
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Pcim w zakresie ochrony środowiska” po
stronie wydatków w rozdz. 90003 – Oczyszczanie
miast i wsi zwiększa się kwotę wydatków bieżących
o kwotę 1.044,68 zł.
§ 5. Załącznik nr 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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Załącznik
do uchwały Nr VII/45/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 24 lutego 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pcim w roku 2011
DZ.

ROZDZ.

710
71095

NAZWA

Rodzaj dotacji z budżetu

Działalność usługowa
Pozostała działalność
dotacja celowa (bieżąca) na
pomoc finansową udzielaną
między JST

720
72095

754

75405

801

Informatyka
Pozostała działalność

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Policji

80195

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność

85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

852

921
92109

dotacja celowa (inwestycyjna)
na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego

92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury i sportu

5 000

5 000
5 000

10 500
10 500

dotacja celowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom
661 000
403 000

dotacje podmiotowe
926

24 822
24 822

dotacja celowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom)

dotacje podmiotowe
Biblioteki

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

5 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

92116

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
27 149
27 149
27 149

348 000
258 000
258 000
54 500
54 500

dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego
dotacja celowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom
Razem:

45 000

9 500

717 971

70 000

OGÓŁEM DOTACJE 787 971 zł
w tym:
- dotacje podmiotowe: 661 000 zł
- dotacje celowe: 126 971 zł
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 97 149 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych 29 822 zł
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
1176
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UCHWAŁA NR V/15/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skale.
Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zmianami) Rada
Miejska w Skale uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin głosowania wyboru
radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Skale, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skale.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jolanta Penkala

Załącznik
do uchwały Nr V/15/11
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 22 lutego 2011 r.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Radni, wybierają ze swego grona, dwóch
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skale, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym. 2. Głosowanie przeprowadza wybrana
spośród radnych Komisja Skrutacyjna.
§ 2. 1 Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje
radnemu lub grupie radnych odrębnie dla każdego
kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
2 Radny lub grupa radnych zgłasza jednorazowo
jednego kandydata.
§ 3. 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart
do głosowania.2. Karty do głosowania sporządza
i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna, po ustaleniu
przez Radę listy radnych, którzy kandydują na stanowisko wiceprzewodniczących Rady. 3. Karty opatrzone są pieczęcią ,,Rada Miejska w Skale”
§ 4. 1. Głosowanie odbywa się na sesji, poprzez
wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej
wg listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno
podchodzą do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. 2. Podczas
głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub
inne urządzenie umożliwiające radnym tajne (dyskretne) dokonanie wyboru kandydatów na kartach
do głosowania.
§ 5. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja
Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza
protokół. 2. Protokół podpisują osoby wchodzące
w skład Komisji Skrutacyjnej. 3. Wyniki wyborów
ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez
odczytanie protokołu na sesji.
§ 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skale następuje bezwzględną większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

Rozdział II
Zasady głosowania radnych w wyborach na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skale
§ 7. Karty do głosowania, sporządzane odrębnie
dla każdego kandydata, wg jednolitej formy, zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skale”. oraz
zamieszcza się w kolejności alfabetycznej imiona
i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skale.
§ 8. . Radny dokonuje wyboru, poprzez skreślenie nazwiska kandydata, na którego nie głosuje, pozostawienie nazwiska kandydata bez skreślenia oznacza akceptację wyboru tego kandydata na wiceprzewodniczącego Rady.
§ 9. Kandydata na wiceprzewodniczącego
w I głosowaniu Rady uważa się za wybranego, jeżeli
w głosowaniu uzyskał ilość głosów przewyższającą
połowę liczby radnych obecnych na sesji,
§ 10. . Kandydata na wiceprzewodniczącego
w II głosowaniu Rady uważa się za wybranego, jeżeli
również w głosowaniu uzyskał ilość głosów przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji.
§ 11. 1 W przypadku, gdy w wyniku I i II głosowania zostanie wybrany tylko jeden kandydat, który
uzyska wymaganą ilość głosów zgodnie z § 6 Regulaminu, przeprowadza się wybory drugiego wiceprzewodniczącego odpowiednio z udziałem: 2) dwóch
kandydatów którzy otrzymali w następnej kolejności
największe ilości głosów; 3) wszystkich kandydatów,
którzy otrzymali w następnej kolejności równą liczbę
ważnie oddanych głosów; 4) kandydata, który
w następnej kolejności otrzymał największą ilość
głosów oraz kandydatów, którzy otrzymali kolejną
największą równą ilość głosów.
§ 12. W przypadku nie dokonania wyboru jednego, bądź dwóch wiceprzewodniczących, mimo prze-
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prowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza
się ponowne wybory odpowiednio jednego (przy
zastosowaniu Regulaminu uchwalonego do wyboru
przewodniczącego Rady) lub dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy, łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.
§ 13. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez
Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.
§ 14. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna w ogóle nie bierze pod uwagę.
§ 15. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza dwa odrębne protokoły z głosowania na każdego z kandydatów i określa w nich co najmniej: 2) liczbę radnych
obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania;
3) imię i nazwisko zgłoszonego kandydata, którego
protokół dotyczy; 4) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie § 6 Regulaminu; 5) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania; 6) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba
kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje
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w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności); 7) liczbę kart nieważnych; 8) liczbę głosów nieważnych; 9) liczbę głosów ważnych; 10) liczbę głosów
ważnych bez dokonania wyboru; 11) liczbę głosów
ważnych oddanych za wyborem kandydata, a ponadto stwierdza wynik wyborów, tzn. czy kandydat uzyskał wystarczającą liczbę głosów, o której mowa
w pkt 4.
§ 16. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie
okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik
głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
§ 17. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika
nr 1 do Regulaminu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
Załącznik Nr 1
do Regulaminu głosowania
w wyborach Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Skale

Protokół
z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Skale
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania ........................................
Komisja informuje, że do objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skale zgłoszone zostały następujące
kandydatury:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
Liczba głosów minimalna, konieczna do ważnego wyboru zgodnie z § 6 Regulaminu .........
Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania .............................................................
Liczba kart wyjętych z urny ..........................................................................................................
Liczba kart nieważnych ..............................................................................................................
Liczba głosów nieważnych.........................................................................................................
Liczba głosów ważnych .............................................................................................................
Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru ......................................................................
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Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata:
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
Komisja stwierdza, że Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Skale kadencji 2010 – 2014 wybrany został:
. ............................................................................................................................................
Uwagi Komisji Skrutacyjnej ...............................................................................................
...............................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano
Skała, dnia ……………………

Podpisy członków komisji:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
1177
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UCHWAŁA NR V/41/2011
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych
oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dniu
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje:

domowych oczyszczalni ścieków”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przy-

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/41/2011
Rady Gminy Sękowa
z dnia 3 marca 2011 r.
Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych
§ 1. 1. W celu realizacji zadania własnego Gminy
w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Gmina Sękowa udziela dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków.
2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Gminą i Wnioskodawcą.

3. Dotacje udzielane będą w kolejnych latach,
pod warunkiem zapewnienia środków na ten cel
w budżecie gminy w danym roku, do wysokości tych
środków.
4. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do naboru wniosków
o przyznanie dotacji celowej na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Informację tą ogłasza
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się przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy. Wnioski
o przyznanie dotacji celowej mogą być składane przez
okres całego roku kalendarzowego i rejestrowane są
według kolejności wpływu do Urzędu Gminy.
§ 2. Wójt Gminy powołuje Komisję do spraw
udzielania i rozliczania dotacji, zwaną w dalszej części
regulaminu „Komisją”, w składzie co najmniej trzy
osobowym.
§ 3. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się
osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Sękowa
(właściciele bądź współwłaściciele), których przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.
2. Dotacja nie obejmuje przedsięwzięć zrealizowanych przed zawarciem umowy pomiędzy Gminą
i Wnioskodawcą.
3. Dotowane będą wyłącznie inwestycje realizowane w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa
domowego,
nie
związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Dotacje udzielane będą na pokrycie kosztów
wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków,
zapewniających oczyszczenie ścieków w stopniu wymaganym ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie tej ustawy.
5. Dotacja udzielana będzie do wysokości udokumentowanych kosztów wykonania przydomowej
oczyszczalni ścieków, lecz w kwocie nie wyższej niż
5.000,00 zł.
6. Dla pojedynczego budynku mieszkalnego
możliwe jest udzielenie wyłącznie jednej dotacji na
wykonanie jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dopuszcza się wykonanie oczyszczalni obsługującej
kilka budynków mieszkalnych, w takiej sytuacji maksymalną kwotę dotacji, o której mowa w ust.
5 powiększa się o kwotę 2.500,00 zł za każdy dodatkowo obsługiwany budynek.
§ 4. 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku zgodnie
z ustalonym wzorem wraz z załącznikami:
a) odpisem księgi wieczystej lub innym dokumentem potwierdzającym prawo własności do działek, na których ma być wykonana przydomowa
oczyszczalnia ścieków,
b) zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli
nieruchomości, na wykonanie przydomowej
oczyszczalni ścieków oraz na przekazanie dotacji
Wnioskodawcy – w przypadku, gdy tytuł prawny
do nieruchomości, na której ma być posadowiona oczyszczalnia posiada kilka osób.
c) oświadczeniem wszystkich pozostałych właścicieli budynków o wspólnym przystąpieniu do
wykonania oczyszczalni ścieków oraz ich zgodą
na przekazanie dotacji Wnioskodawcy –
w przypadku realizacji oczyszczalni obsługującej
kilka budynków mieszkalnych.
2.
Prowadzi
się
ewidencję
wniosków
o przyznanie dotacji celowej. Pozycję wniosku
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w ewidencji ustala się według kolejności wpływu do
Urzędu Gminy.
3. Po złożeniu wniosku Komisja sprawdza jego
poprawność oraz kompletność. W przypadku stwierdzenia braków w tym zakresie Komisja wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym
terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu wniosek pozostawia się bez dalszego rozpatrzenia i wykreśla się go z ewidencji wniosków.
W przypadku uzupełniania braków po upływie wyznaczonego terminu wniosek zostaje ponownie wpisany do ewidencji wniosków pod datą, w której nastąpiło uzupełnienie jego braków.
§ 5. 1. Przyznanie dotacji następuje w roku budżetowym, w którym zostały na ten cel przewidziane
środki w budżecie gminy. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.
2. Przed przyznaniem dotacji Komisja zwraca
się do kolejnych Wnioskodawców (wg. kolejności w
ewidencji wniosków) o udzielenie informacji, czy
nadal zainteresowani są uzyskaniem dotacji. Brak
pisemnej odpowiedzi Wnioskodawcy w terminie
wyznaczonym przez Komisję jest równoznaczny
z rezygnacją z uzyskania dotacji, co skutkuje wykreśleniem Wnioskodawcy z ewidencji wniosków.
3. Po uzyskaniu potwierdzeń od Wnioskodawców, zgodnie z ust. 2, Komisja sporządza listę rankingową obejmującą przedsięwzięcia rekomendowane
do realizacji w bieżącym roku budżetowym.
4. Pozycje wniosków na liście rankingowej ustala
się na podstawie ewidencji wniosków, z uwzględnieniem:
a) przedsięwzięć wcześniej zrealizowanych,
b) wycofanych wniosków o dotację,
c) kolejności rejestracji wniosków w punkcie kancelaryjnym Urzędu Gminy Sękowa,
d) ilości dostępnych środków, przewidzianych do
wykorzystania w danym roku budżetowym.
5. Lista rankingowa podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
6. Komisja pisemnie informuje Wnioskodawców o umieszczeniu ich wniosków na liście rankingowej wyznaczając jednocześnie termin na złożenie
dokumentów wymaganych do zawarcia umowy
o udzielenie dotacji, zgodnie z § 6 ust. 2.
§ 6. 1. Gmina Sękowa zawiera umowy o dotację
z Wnioskodawcami, których przedsięwzięcia zostały
rekomendowane do udzielenia dotacji i umieszczone
na liście rankingowej.
2. Przed podpisaniem umowy dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z prawem
budowlanym tj.: informację o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych wydaną przez
właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej lub prawomocną decyzję o pozwoleniu
na budowę.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 w ter-
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minie wyznaczonym przez Komisję, zgodnie z § 5 ust.
6, nie krótszym niż 4 miesiące.
4. Niezłożenie wymaganych dokumentów stosownie do wezwania Komisji skutkuje wykreśleniem
wnioskodawcy z listy rankingowej i przeniesieniem
na ostatnie miejsce ewidencji wniosków.
5. W miejsce Wnioskodawcy skreślonego z listy
rankingowej wstępuje następny w kolejności Wnioskodawca, który może otrzymać dotację w przypadku
przedłożenia wymaganych dokumentów w terminie
wyznaczonym przez Komisję nie krótszym niż 14 dni.
§ 7. 1. Wypłacenie dotacji na podstawie podpisanej umowy następuje po przekazaniu przez Wnioskodawcę informacji o zakończeniu budowy wraz
z dokumentacją rozliczeniową określoną w ust. 2.
2. Wnioskodawca dokumentuje poniesienie
wydatków na realizację przydomowej oczyszczalni
ścieków przedkładając kopie rachunków lub faktur za
roboty, usługi lub dostawy. Dotowane będą wyłącznie wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacji, o której mowa w § 6 ust. 1.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania informacji oraz dokumentacji rozliczeniowej,
o których mowa w ust. 2 w terminie do dnia 30 listopada w roku podpisania umowy dotacji. Niedotrzymanie ww. terminu skutkuje rozwiązaniem umowy
dotacji.
4. Komisja dokonuje weryfikacji otrzymanej dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa w ust.
2 pod względem formalnym oraz pod względem zasadności poniesienia wydatków przedstawionych do
zrefundowania.
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5. Komisja przeprowadza kontrolę w terenie
w celu potwierdzenia wykonania przydomowej
oczyszczalni ścieków
§ 8. 1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości
wykonywania dotowanych zadań, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Kontrola
może być przeprowadzona w toku realizacji zadania
oraz po jego zakończeniu.
2. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli
eksploatacji oczyszczalni ścieków, na budowę której
udzielono dotacji, przez okres 3 lat od dnia przekazania dotacji. W przypadku odstąpienia od eksploatacji
oczyszczalni ścieków lub niewłaściwej eksploatacji
oczyszczalni mogącej negatywnie wpływać na skuteczność oczyszczania ścieków Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu przekazanej dotacji wraz
z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przekazania dotacji.
§ 9. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy
może podjąć decyzję o udzieleniu dotacji poza kolejnością ustaloną wg listy rankingowej.
§ 10. Terminy określone w niniejszym regulaminie uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem
dokumenty wpłyną do Urzędu Gminy.
§ 11. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
1) wzór wniosku,
2)wzór umowy dotacji.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
mgr Maria Wyżkiewicz
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UCHWAŁA NR VI/17/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 27 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami)
oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 235, art. 236 i art. 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada
Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sułkowice na
rok 2011 Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach

z dnia 27 stycznia 2011 roku - wprowadza się następujące zmiany:
Dotychczasowy zapis § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane
kwoty dotacji udzielonych w roku 2011, w łącznej kwocie 2.037.242,83 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach w likwidacji, jak
w załączniku nr 2 do uchwały".
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku
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i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sułkowicach
mgr Jan Socha
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/17/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 3 marca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sułkowice w roku 2011
Dział

Rozdział

1
400

2

40095

Nazwa

3
Wytawarzanie
i zaopatrywanie w energie
elektryczną , gaz i wodę
Pozostała działalność

Rodzaj dotacji z budżetu

4

Dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
5

268 395,00
268 395,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
600
60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

710
71095

Działalność usługowa
Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne

100 000,00
100 000,00
100 000,00

27 147,83
27 147,83
27 147,83

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00
12 000,00

Dotacje celowe (bieżące) na zadania
JST zlecane innym podmiotom
801
80110

Oświata i wychowanie
Gminzaja
Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST dofinansowanie
własnych zadań bieżących

80104

Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego

851
85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

83 000,00
72 000,00
72 000,00

11 000,00
11 000,00

0,00
0,00
Dotacje celowe (bieżące) na zadania
JST zlecane innym podmiotom

852
85295

Pomoc Społeczna
Pozostała działalność

900
90001

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

15 000,00
15 000,00
15 000,00

0,00
0,00
Dotacje celowe (bieżące) na zadania
JST zlecane innym podmiotom

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6
268 395,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
545 700,00
545 700,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

545 700,00
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

783 000,00
530 000,00
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

92116

253 000,00
253 000,00

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe na zadania bieżące
JST zlecane innym podmiotom

Pozostała działalność

92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury
fizycznej

926

530 000,00

Biblioteki

92195

15 000,00

15 000,00
185 000,00
185 000,00

Dotacje celowe (bieżące) na zadania
JST zlecane innym podmiotom
Razem:

185 000,00
993 147,83

OGÓŁEM DOTACJE
w tym :
- dotacje podmiotowe
- dotacje przedmiotowe
- dotacje celowe
w tym :
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
- dotacje celowe inwestycyjne

1 044 095,00

2 037 242,83
783 000,00
814 095,00
440 147,83
313 000,00
127 147,83

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sułkowicach
mgr Jan Socha
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/17/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 3 marca 2011 r.
Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach w likwidacji
na styczeń 2011 rok
Klasyfikacja
budżetowa

l.p. Wyszczególnienie
Dział

1
2
3
1. Dostarczanie wody
400
2. Gospodarka ście900
kowa i ochrona
wód
OGÓŁEM:

Rozdz.

4
40002
90017

Przychody
Stan
środków
obrot.
na pocz.
ru budżet

Wydatki

5
6
7
121.023,37 118.100,00 -25.822,72 283.000,00 -

8
-

Stan
środk.
obrot.
w tym: wpłata do
budżetu nadwyżki na koniec
ru budżet
Ogółem
środków
obrotowych
(§ 2370)
9
10
11
114.902,00
124.221,37
251.484,00
5.693,28

95.200,65 401.100,00 -

-

366.386,00

w tym dotacja
z budżetu
Ogółem
§

Kwota

Koszty

-

129.914,65

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY KRAKOWSKIEGO
z dnia 23 lutego 2011 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2010
Stosownie do art. 38 b, pkt 3 Ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2010
działała na podstawie art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Komisja Bezpieczeństwa
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i Porządku w Powiecie Krakowskiem jest powołana w celu
realizacji zadań Starosty Krakowskiego w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami
i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2009 zostało przyjęte przez Radę Powiatu w Krakowie
na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2010 roku a następnie
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego nr 103 z dnia 25 marca 2010 poz. 675.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana
Zarządzeniem Starosty Krakowskiego Nr 62/2008 z dnia
17 czerwca 2008 roku na kadencję 2008 – 2011 pracowała w roku 2010 w następującym składzie:
Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski
Przewodniczący Komisji
Andrzej Osiniak Radny Powiatu Krakowskiego
Członek Komisji
Piotr Goraj Radny Powiatu Krakowskiego
Członek Komisji
Czesław Bartl Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice
Członek Komisji
Paweł Knafel Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki
Członek Komisji
Stanisław Gorajczyk Wójt Gminy Sułoszowa
Członek Komisji
Piotr Wojtak Komenda Powiatowa Policji
Członek Komisji
Aleksander Jargieło Komenda Powiatowa Policji
Członek Komisji
Do pracy w Komisji z głosem doradczym, powołany został Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej Ryszard Gaczoł.
Prokurator Okręgowy, jako organ koordynujący działalność w zakresie ścigania przestępstw wskazał do
uczestnictwa w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zastępcę Prokuratora Rejonowego Kraków –
Śródmieście Wschód Tomasza Waszczuka.
W posiedzeniach Komisji uczestniczył również Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady
Powiatu w Krakowie Leszek Dolny.
W związku rozpoczęciem nowej kadencji Rady Powiatu w Krakowie do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali oddelegowani następujący radni:
Anna Chrzanowska Radna Powiatu Krakowskiego
Członek Komisji
Piotr Goraj Radny Powiatu Krakowskiego
Członek Komisji
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniach
(22 lutego i 21 czerwca).
Na posiedzeniu Komisji w dniu 22 lutego 2010 r.
zostało przyjęto sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim
w latach 2008 – 2013 „Bezpieczny Powiat Krakowski”.

Poz. 1180,1181

Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa publicznego oraz
przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009. Podczas tego posiedzenia
przedstawiono propozycje działań w ramach powiatowego
programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w dniu 21 czerwca 2010 r. odbyło się wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Głównym
tematem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Analizy sytuacji kryzysowej, która powstała
w wyniku długotrwałych, intensywnych opadów deszczu powodujących znaczny wzrost poziomu wód
i zagrożeń powodziowych w okresie od maja do września 2010r. Reprezentanci gmin: Czernichów, Igołomia –
Wawrzeńczyce, Liszki, Skawina, Słomniki, Michałowice
przedstawili wnioski (związane z zaistniałą sytuacja
powodziową), dotyczące koniecznych działań na przyszłość. Informacje na temat podejmowanych działaniach
przedstawili : Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie, Komendant Powiatowy Policji
w Krakowie, reprezentant Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i przedstawiciel Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
2. Drugie zagadnienie to: działania podejmowane
przez służby, inspekcje i straże dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa, wypoczynku dzieci
i młodzieży podczas zbliżających się wakacji. Przygotowania i planowane działania na rzecz bezpieczeństwa
w czasie wakacji omówili: przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji i Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, obiekty wypoczynkowe poddawane są czynnościom kontrolno – rozpoznawczym. Małopolski Kurator
Oświaty poinformował, że w Urzędzie Wojewódzkim
zostanie wypracowany model kompleksowej kontroli
placówek. Dodał, że z organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wypoczynku dla dzieci
z terenów, które dotknęła powódź z Powiatu Krakowskiego skorzysta 150 dzieci (z gminy Liszki i Skawina).
W roku 2010 wystąpiła duża, nie spotykanych
dotąd, liczba zdarzeń o charakterze kryzysowym (długotrwały brak prądu, powodzie), powodujących zagrożenia
dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Powiatu Krakowskiego, mierzony ilością wykroczeń
i przestępstw należy, zgodnie z informacją Komendanta
Powiatowego Policji uznać za dobry.
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
Starosta Krakowski
Józef Krzyworzeka
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SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA BOBOWEJ
z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego położonych na obszarze działania Rady Mieskiej w Bobowej
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, z późn. zm.)
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oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, po-

Poz. 1181

łożonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U.
Nr 250, poz. 1873)
Burmistrz:
Wacław Ligęza
Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Bobowej
z dnia 15 marca 2011 r.
a) I półrocze 2010

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu
jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
zły*

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

poniżej 40 m2
40 m2 do 60
m2
powyżej 60 m2
do 80 m2

powyżej 80 m2

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły
7,14zł/m2
2,20zł/m2
7,35zł/m2
2,20zł/m2

dobry

po 2002 r.
zły

dobry

2,00zł/m2

4,00zł/m2
2,00zł/m2
4,00zł/m2
2,00zł/m2

Burmistrz:
Wacław Ligęza
Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Bobowej
z dnia 15 marca 2011 r.

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu
A

poniżej 40 m2
40 m2 do 60
m2
powyżej 60 m2
do 80 m2

2

powyżej 80 m

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

b) II półrocze 2010
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu
jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły*
1) ** ...
2) ...

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły
7,14zł/m2

dobry

zły

dobry

2,20zł/m2
7,35zł/m2
2,20zł/m2

2,00zł/m2

4,00zł/m2
2,00zł/m2
4,00zł/m2
2,00zł/m2

Burmistrz:
Wacław Ligęza
1181
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-1-7-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 3 marca 2011 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/57/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do całkowitego lub częściowego zwolnienia cudzoziemców będących
w trudnej sytuacji materialnej z opłat wnoszonych za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach
ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,
a także przedłużenia terminu wniesienia opłat lub wyrażenia zgody na wniesienie opłat w ratach za poszczególne
okresy nauki
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; zm. Dz. U. 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 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i 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; 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;
z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) stwierdza się nieważność uchwały
Nr VII/57/11∗ Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia
2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Krakowa do całkowitego lub częściowego zwolnienia
cudzoziemców będących w trudnej sytuacji materialnej
z opłat wnoszonych za naukę w publicznych szkołach
policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkołach artystycznych prowadzonych przez
Gminę Miejską Kraków, a także przedłużenia terminu
wniesienia opłat lub wyrażenia zgody na wniesienie
opłat w ratach za poszczególne okresy nauki – w całości.
UZASADNIENIE
Uchwałą Nr VII/57/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. Rada
Miasta Krakowa postanowiła o upoważnieniu Prezydenta Miasta Krakowa do całkowitego lub częściowego zwolnienia cudzoziemców będących
w trudnej sytuacji materialnej z opłat wnoszonych
za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę
Miejską Kraków, a także do przedłużenia terminu
wniesienia opłat lub wyrażenia zgody na wniesienie
opłat w ratach za poszczególne okresy nauki
(§1 uchwały). W §2 uchwały Rada Miasta postanowiła, iż wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. Natomiast w § 4 uchwały postanowiono, iż uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do oceny organu
nadzoru w dniu 1 lutego 2011 r.
Pismem z dnia 23 lutego 2011 r. organ nadzoru
zawiadomił Radę Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności
uchwały Nr VII/57/11 Rady Miasta Krakowa z dnia
26 stycznia 2011 r. Organ nadzoru poinformował
Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2011 roku Nr 95
poz. 770

∗

w ww. piśmie, iż wedle jego wstępnej oceny analizowana uchwała narusza obowiązujący porządek prawny,
w szczególności wykracza poza zakres upoważnienia
ustawowego przyznanego radzie gminy. Zawiadomienie
przekazano również do wiadomości Prezydenta Miasta
Krakowa.
Oceniając przedmiotową uchwałę w aspekcie
jej zgodności z prawem organ nadzoru podnosi,
co następuje.
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 j.t., z późn. zm.), art. 94a ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz.2572 j.t., z późn. zm.) oraz § 3 i § 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek
oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego,
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka
i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361).
Zgodnie z tymi przepisami
cudzoziemcy, o których mowa w art. 94a ust. 3 ustawy
o systemie oświaty podejmujący naukę w publicznych
szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla
dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia
nauczycieli i placówkach, mogą korzystać z nauki bądź
jako stypendyści, bądź na warunkach odpłatności.
W odniesieniu do tych ostatnich przepisy przywołanego
rozporządzenia stanowią, iż w przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca organ prowadzący publiczną szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, na wniosek rodzica lub opiekuna cudzoziemca
albo pełnoletniego cudzoziemca, może całkowicie lub
częściowo zwolnić cudzoziemca z opłaty naukę
(§ 3 ust. 4), a w uzasadnionych przypadkach organ prowadzący publiczną szkołę, zakład kształcenia nauczycieli
lub placówkę może przedłużyć termin wniesienia opłaty
za naukę lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach za poszczególne okresy nauki (§ 4 ust. 2).
Organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność
zapisów przedmiotowej uchwały, która w jego ocenie
w sposób istotny narusza obowiązujący porządek
prawny poprzez przyznanie organowi stanowiącemu
gminy kompetencji zastrzeżonych dla innego podmiotu. Wskazane w podstawie prawnej przedmiotowej
uchwały przepisy § 3 i § 4 rozporządzenia stanowią,
iż organem właściwym do zwalniania cudzoziemców
z opłat za naukę oraz do przedłużania terminu wniesienia opłat i wyrażania zgody na wniesienie opłat w ratach jest organ prowadzący daną szkołę, zakład kształ-
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cenia nauczycieli bądź placówkę. W myśl art. 3 ust. 5
ustawy o systemie oświaty pod pojęciem organu prowadzącego szkołę lub placówkę rozumieć należy m. in.
jednostkę samorządu terytorialnego. Zatem organem
prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego,
w tym wypadku gmina, działająca poprzez swoje organy, którymi zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym są rada gminy oraz wójt gminy (art. 11a
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
W ocenie organu nadzoru organem właściwym
w zakresie całkowitego bądź częściowego zwalniania
cudzoziemców z opłat za naukę w szkołach (placówkach) prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w zakresie przedłużania terminu wniesienia opłat bądź wyrażania zgody na wniesienie opłat
w ratach jest organ wykonawczy gminy.
Ze względu na fakt, iż przepisy rozporządzenia
nie wskazują wprost, który z organów gminy wykonuje
zadania i kompetencje organu prowadzącego, o których mowa w § 3 ust. 4 i w § 4 ust. 2 rozporządzenia,
powyższe wywieść należy z ogólnych przepisów normujących ustrój jednostki samorządu terytorialnego
i jej organów. Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wydawanie decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej co do zasady należy do kompetencji organu
wykonawczego gminy. Rada gminy, w myśl normy
ujętej przepisem art. 39 ust. 4 tej ustawy do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek organizacyjnych gminy. Brak jest jednakże w obowiązującym porządku prawnym po stronie rady gminy uprawnienia
do upoważniania organu wykonawczego gminy do
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wskazać bowiem należy, iż czynności, o których mowa w przywołanych
ostatnio przepisach rozporządzenia, i które również
winny być wykonywane w oparciu o przepisy kwestionowanej uchwały, należą do czynności podejmowanych w ramach indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Czynności podejmowane w oparciu
o przywołane wyżej przepisy rozporządzenia są czynnościami indywidualnymi, jednostkowymi, wykonywanymi na kanwie danej konkretnej sprawy administracyjnej, a zatem mieszczą się one w pojęciu decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej, o których mowa w przepisie art. 39 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
W ocenie organu nadzoru w uwzględnieniu
norm zawartych w przytoczonych powyżej przepisach
obowiązującego porządku prawnego czynności prawne
polegające na zwolnieniu cudzoziemca z opłat za naukę
oraz polegające na wydłużeniu terminu wniesienia
opłaty i wyrażeniu zgody na wniesienie opłaty w ratach
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należą do organu wykonawczego gminy. Z istoty organów gminy – zarówno organu stanowiącego (rady
gminy), jak i organu wykonawczego (wójta) w zakresie
ustawowo przypisanej im roli, jak również z istoty podziału kompetencji pomiędzy tymi organami wynika,
iż rada może stanowić o kierunkach działania jednostki
samorządu terytorialnego, które z kolei podlegają realizacji przez organ wykonawczy gminy, jakim pozostaje
wójt. Jednakże uprawnienie do stanowienia o kierunkach działania wójta nie oznacza jednocześnie dopuszczalności zastąpienia go w jego kompetencjach.
W kontekście będącej przedmiotem niniejszego postępowania sprawy Rada Miasta Krakowa postanawiając
o upoważnieniu Prezydenta Miasta Krakowa do całkowitego lub częściowego zwalniania cudzoziemców
będących w trudnej sytuacji materialnej z opłat wnoszonych za naukę oraz upoważniając Prezydenta
do przedłużenia terminu wniesienia opłat lub wyrażenia zgody na wniesienie opłat w ratach w istocie przekroczyła swoje ustawowe uprawnienia.
Takie działanie Rady Miasta Krakowa narusza
również wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej zasadę legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej winny działać na podstawie i w granicach
obowiązującego prawa. Zgodnie z tą zasadą każde działanie organów jednostek samorządu terytorialnego
winno znajdować oparcie w obowiązującym porządku
prawnym. Niedopuszczalne jest zatem takie działanie
rady gminy, które poprzez unormowania zawarte
w podejmowanych przezeń aktach prawa miejscowego
prowadzi w istocie do przekroczenia granic przyznanej
temu organowi przez ustawodawcę kompetencji prawotwórczej.
Z uwagi na powyższe organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób
istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność
powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym
sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny: Mirosław Chrapusta
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SYGN. AKT II SA/KR 714/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
z dnia 30 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 714/10 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta
Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r., Nr XLII/398/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Łany” w Bochni
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym:

nr XLII/398/10∗w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łany” w Bochni

Przewodniczący
Sędziowie

I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;
II. określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonywana.

Protokolant

Sędzia WSA Renata Czeluśniak
WSA Wojciech Jakimowicz (spr.)
WSA Jacek Bursa
Justyna Owczarek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2010 r.
sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę
Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego
2010 r.,

Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2010 roku Nr 205
poz. 1361

∗
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SYGN. AKT II SA/KR 775/10
z dnia 17 grudnia 2010 r.
z dnia 17 grudnia 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 775/10 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy
Kamienica z dnia 29 czerwca 2009 r., Nr XXIII/143/09 w przedmiocie skorygowania oczywistego błędu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędziowie:
Protokolant:

Sędzia NSA Jan Zimmermann (spr.)
NSA Andrzej Irla
WSA Jacek Bursa
Anna Chwalibóg

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2010 r.
sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę
Rady Gminy Kamienica z dnia 29 czerwca 2009 r. nr
XXIII/143/09 w przedmiocie skorygowania oczywistego
błędu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
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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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