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1253
1253

UCHWAŁA NR III/40/11
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Limanowskiego.
Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art. 19,
art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.)
i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 17
poz. 95), Rada Powiatu Limanowskiego uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Limanowskiego
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.
§ 3. Z dniem wejścia w życie Statutu Powiatu Limanowskiego, stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały, tracą moc uchwały:

1. Nr II/11/02 z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Limanowskiego.
2. Nr V/63/03 z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zmian w Statucie Powiatu Limanowskiego.
3. Nr XXV/236/05 z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego.
4. Nr XXVI/247/05 z dnia 8 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego.
5. Nr II/13/05 z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/40/11
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.

Statut Powiatu Limanowskiego
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Powiat Limanowski, zwany dalej „powiatem”, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium
obejmujące:
1. Miasta:
1) Limanowa,
2) Mszana Dolna,
2. Gminy:
1) Dobra,
2) Jodłownik,
3) Kamienica,
4) Laskowa,
5) Limanowa,
6) Łukowica,
7) Mszana Dolna,
8) Niedźwiedź,
9) Słopnice,
10)Tymbark.
§ 2. Siedzibą władz powiatu jest Miasto Limanowa.
§ 3. 1. Powiat ma osobowość prawną.
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 4. Powiat posiada herb, flagę oraz pieczęcie,
których wzory wraz z opisami stanowią załącznik
Nr 1 do Statutu.
§ 5. 1. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych
o charakterze ponad gminnym.
2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa w ust. 1 należy również wykonywanie zadań powiatowych służb inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu
administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te
sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.
§ 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może
tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy
z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych,
o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały
Rady Powiatu.
Rozdział 2
Organy Powiatu
§ 7. Organami powiatu są:
1) Rada Powiatu,
2) Zarząd Powiatu.
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§ 8. 1. Działalność Rady Powiatu i Zarządu Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji wstępu
na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej Komisji,
a także dostępu do dokumentów wynikających
z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów
z sesji Rady Powiatu i posiedzeń Komisji Rady Powiatu oraz posiedzeń Zarządu Powiatu.
3. Ograniczenie dostępu do dokumentów lub
informacji, o których mowa w ust. 2, może nastąpić
wyłącznie w przypadkach ograniczenia jawności wynikającej z ustaw. Dotyczy to odpowiednio zapisów
w protokołach z sesji Rady Powiatu i posiedzeń Komisji Rady Powiatu oraz protokołach z posiedzeń
Zarządu Powiatu jeśli zostały one zgodnie z prawem
utajnione i wówczas ta część protokołów nie jest
udostępniana do wglądu.
4. Udostępnienie dokumentu lub informacji następuje na wniosek osoby zainteresowanej (fizycznej
lub prawnej), która może dokonywać przeglądu akt
oraz sporządzać z nich notatki i odpisy, w Starostwie
w godzinach jego urzędowania.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości
co do możliwości udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów osoba zainteresowana ich uzyskaniem może złożyć pisemny wniosek, w którym
określi szczegółowo rodzaj żądanych informacji oraz
ich zakres. Decyzję o udostępnieniu informacji lub
dokumentów podejmuje Starosta lub osoba przez
niego upoważniona.
Rada Powiatu
§ 9. 1. Rada Powiatu jest organem stanowiącym
i kontrolnym powiatu.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998
r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (j.t. z 2010 r. Dz. U. nr 176
poz. 1190).
4. W skład Rady Powiatu wchodzi 25 radnych.
§ 10. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych
w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym.
§ 11. 1. Uchwały Rady Powiatu są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem
uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.
§ 12. 1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona
Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu
tajnym.
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2. Radny wchodzący w skład Zarządu Powiatu
nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Wyłącznym zadaniem Przewodniczącego jest
organizowanie pracy Rady Powiatu oraz prowadzenie
jej obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje upoważniony Wiceprzewodniczący.
4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu następuje na wniosek
co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie
określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę
w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością
głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca
od dnia złożenia rezygnacji.
§ 13. 1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby,
jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady, Zarządu lub Starosty, Przewodniczący
jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia
złożenia wniosku. Sesja zwołana w tym trybie powinna się odbyć nie później niż w 14 dniu od dnia złożenia wniosku.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad powiatów na obszarze
całego kraju.
4. Pierwszą sesje nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem Radny.
§ 14. 1. Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby, Rada Powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
§ 15. 1. Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje i zwołuje sesje Rady oraz ustala porządek obrad.
2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych
poprzez doręczenie stosownego zawiadomienia wraz
z porządkiem obrad, w terminie 5 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno w szczególności zawierać:
1) miejsce sesji,
2) dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
3. Materiały na sesję, w szczególności projekty
uchwał, doręcza się wraz z zawiadomieniem,
o którym mowa w ust. 2, oraz porządkiem obrad.
Dokumenty przez podmiot zobowiązany doręczane są
listownie, faksem lub za zgodą Radnego drogą elektroniczną a także w innej formie wskazanej przez
Radnego.
4. Projekt budżetu powiatu oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu powiatu wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 doręcza się Radnym
co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem sesji.
5. W przypadku podjęcia przez Zarząd Powiatu w okresie pomiędzy terminem przesłania materiałów
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a terminem sesji - uchwał o skierowaniu na sesję
projektów uchwał Rady nie objętych przesłanymi
materiałami – projekty przedmiotowych uchwał dostarczane są Radnym w dniu sesji po przyjęciu zmiany w porządku obrad.

2. W przypadku, gdy liczba Radnych obecnych
na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego
składu Rady, Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie
uchwał.

6. Jeżeli przedłożone w w/w trybie projekty
uchwał wymagają załączników odwołujących się do
kwot zbiorczych wynikających z przedkładanych
uchwał to załączniki te są dostarczane – przedkładane
Radnym w dniu sesji – dla zapewnienia zgodności
danych.

3. Przewodniczący Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.

§ 16. 1. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach
i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także
w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych
z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
§ 17. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady
Powiatu, po konsultacji ze Starostą, ustala listę gości
zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady Powiatu uczestniczą z głosem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udziału w sesjach Rady Powiatu mogą
zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarząd Powiatu jest obowiązany udzielić
wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji
Rady Powiatu.
§ 18. 1. Sesje Rady Powiatu są jawne chyba, że
przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. Termin, miejsce i przedmiot obrad sesji Rady
Powiatu powinien zostać podany do publicznej wiadomości poprzez przesłanie informacji wraz z porządkiem obrad prasie, obejmującej swym zasięgiem
obszar powiatu, na pięć dni przed terminem rozpoczęcia sesji.
3. Porządek obrad sesji Rady Powiatu powinien
zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub Radnego, Rada Powiatu może postanowić o przerwaniu
obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust 3, Rada
Powiatu może postanowić w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, w szczególności ze
względu na brak możliwości wyczerpania porządku
obrad, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Powiatu podejmowanie uchwał.
5. W protokole z obrad Rady odnotowuje się
przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona
i nazwiska nieobecnych Radnych oraz Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich
zakończeniem.
§ 19. 1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.

4. Otwarcie sesji Rady Powiatu następuje wraz
z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady
formuły: „Otwieram (nr…) Sesję Rady Powiatu Limanowskiego”.
5. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2) przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić Radny, Komisja, Klub Radnych, Zarząd Powiatu,
oraz Starosta,
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 zmiana porządku obrad może nastąpić zgodnie z art. 15 ust. 2,
7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym.
6. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Starosty z działalności
w okresie między sesjami,
3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz
uchwał,
4) interpelacje i zapytania Radnych,
5) wnioski i oświadczenia Radnych.

Zarządu
podjęcie

7. Przebieg sesji może być filmowany, nagrywany na taśmę magnetofonową lub urządzenie zapisu cyfrowego. Utrwalanie sesji w jakiejkolwiek formie
nie może zakłócać jej przebiegu.
§ 20. 1. Interpelacje i zapytania Radnych kieruje
się odpowiednio do Zarządu Powiatu albo Komisji
Rady, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady,
w formie ustnej lub pisemnej.
2. Interpelację składa się w sprawach zasadniczych dla powiatu.
3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub
w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana
ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty
jej złożenia.
5. W przypadku uznania przez Radnego składającego interpelację odpowiedzi za niewystarczającą
o przyjęciu lub uzupełnieniu odpowiedzi decyduje
Rada Powiatu.
§ 21. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania Radnych stosuje
się przepisy § 20 ust. 3 i 4 niniejszego statutu.
§ 22. 1. Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi
obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
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2. Radny nie może zabierać głosu bez zgody
Przewodniczącego Rady.

§ 26. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały
mogą wystąpić:

3. Przewodniczący Rady może zabierać głos
w każdej chwili obrad.

1) co najmniej pięciu Radnych,
2) Przewodniczący Rady,
3) Klub Radnych,
4) Komisja Rady,
5) Zarząd Powiatu.

4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu
osobom zaproszonym na sesję Rady.
§ 23. 1. Przewodniczący Rady Powiatu czuwa nad
sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień Radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie Radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący Rady, po zwróceniu
uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje
się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do
osób uczestniczących w sesji Rady.
4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad
Rady osobom będącym publicznością, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają
powagę sesji.
§ 24. 1. Przewodniczący Rady Powiatu udziela
głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Komisji właściwych dla
przedmiotu obrad i Starosta otrzymują prawo głosu
poza kolejnością.
3. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu
poza kolejnością Posłom, Senatorom, Radnym Sejmiku Województwa oraz innym przedstawicielom
władz państwowych.
4. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu
poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze
formalnym, w szczególności dotyczących:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4) zakończenia wystąpień,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do Komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 25. 1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję
po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby,
Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu
umożliwienia właściwej Komisji lub Zarządowi Powiatu, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady
rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu
zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego
o sposobie i porządku głosowania.
3. Wszystkie uprawnienia Przewodniczącego
Rady Powiatu odnośnie prowadzenia obrad, w przypadku jego nieobecności, przechodzą na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, prowadzącego obrady.

2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane
przez właściwe Komisje Rady.
3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty
wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagają zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
4. Przewodniczący Rady przekazuje projekty
uchwał właściwym Komisjom i Zarządowi Powiatu.
§ 27. 1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem
uchwały,
4) wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby
podjęcia uchwały, przewidywane skutki społeczne
oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
§ 28. 1. Uchwały Rady Powiatu podpisuje Przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.
§ 29. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne
numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji,
cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia
uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na
którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze
uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady
Powiatu. Rejestr uchwał prowadzi Starosta.
3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia
Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich
podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu
w ciągu dwóch dni od jej podjęcia.
4. Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:
1) uchwałę budżetową,
2) uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu,
3) inne uchwały objęte zakresem działania Izby.
§ 30. 1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza
się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń w starostwie i miejscach publicznych właściwych gmin. Przepisy te
wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95).
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2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają
także ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 31. Starostwo Powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
§ 32. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują
przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza
wszystkie głosy Przewodniczący Rady Powiatu przy
pomocy Wiceprzewodniczących.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady Powiatu.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się
w protokole sesji.
5. Dopuszcza się możliwość reasumpcji głosowania wyłącznie wówczas gdy wniosek w tej sprawie
/pisemny/ zostanie poparty podpisami Radnych
w ilości 3/5 ustawowego składu Rady.
§ 33. 1. W głosowaniu tajnym Radni głosują na
kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja
Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu w liczbie
czterech Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera
Przewodniczącego Komisji.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż
Radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza
wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna
sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podpisują
wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 34. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów
oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał
największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub
wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup
głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów – to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość
stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie
oddany głos. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
§ 35. 1. Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i na-

Poz. 1253

zwiska Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej
sesji,
4) porządek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6) przebieg głosowania i jego wyniki,
7) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się w szczególności: listę obecności Radnych, listę zaproszonych gości,
teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez Radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone
na ręce Przewodniczącego Rady.
4. Protokół z sesji Rady Powiatu przesyła się Zarządowi Powiatu do 7 dni i udostępnia Radnym
w wyodrębnionej komórce organizacyjnej prowadzącej obsługę Rady.
5. Wyciągi z protokołu Zarząd przekazuje zainteresowanym jednostkom.
6. Protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu
jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki
i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone
przez Radnych nie później niż do dnia poprzedzającego dzień sesji Rady, na której następuje przyjęcie
protokołu.
§ 36. Obsługę Rady Powiatu i jej Komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca
w skład Starostwa Powiatowego.
§ 37. 1. Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Ustala się skład osobowy Komisji w liczbie
5 Radnych.
3. Rada Powiatu wybiera członków Komisji,
w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
4. Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa
ustawa o samorządzie powiatowym.
§ 38. 1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej
Przewodniczący.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę Powiatu.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 2, na
pierwszej sesji każdego roku kalendarzowego, którego dotyczy ten plan.
4. Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę, za zgodą Rady Powiatu, w zakresie i terminie
nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
5. Rada Powiatu może zlecić Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenie kontroli w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
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§ 39. 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga
sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
2. Sekretarz Komisji sporządza z jej posiedzenia
protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje
posiedzenia kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady Powiatu
lub Zarządu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.
§ 40. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność
Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza
zespół kontrolny składający się z minimum dwóch
członków Komisji. Przewodniczący Komisji udziela
członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na trzy dni przed przeprowadzeniem kontroli,
zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej
jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani
okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 41. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli
może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego
małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji może również być wyłączony
z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału
w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 42. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek
organizacyjnych lub upoważnieni przez nich pracownicy są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia
potrzebnych dokumentów oraz udzielenia ustnych
i pisemnych informacji lub wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.
§ 43. 1. Zespół kontrolny, po zakończeniu kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół
Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu
kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolo-
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wanej jednostki oraz do Zarządu Powiatu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której
zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest
obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną i Zarząd
o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie siedmiu dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady Powiatu. Rozstrzygnięcie Rady Powiatu jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych
przez Radę, wyników kontroli wykonania budżetu
powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych
przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli
okresowo raz na pół roku.
§ 44. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych, obowiązujących w kontrolowanej
jednostce.
§ 45. 1. Rada Powiatu, w drodze uchwały oprócz
Komisji Rewizyjnej, może powoływać ze swojego
grona również inne stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania
oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym
zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje
plany pracy i sprawozdania z działalności.
3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Komisji.
4. Propozycje składu osobowego Komisji
przedstawia Przewodniczący Rady w uzgodnieniu
z Wiceprzewodniczącymi na wniosek zainteresowanych Radnych, Klubów Radnych lub Komisji.
5. Rada Powiatu wybiera i odwołuje Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji.
6. Komisja powołuje ze swojego składu Wiceprzewodniczącego.
§ 46. 1. Powołuje się następujące stałe Komisje
Rady Powiatu Limanowskiego:
1) Komisja Budżetowa,
2) Komisja Zdrowia,
3) Komisja ds. Pomocy Społecznej,
4) Komisja ds. Problemów Bezrobocia,
5) Komisja ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych,
6) Komisja Edukacji,
7) Komisja Bezpieczeństwa Obywateli,
8) Komisja Kultury, Sportu i Turystyki,
9) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
10)Komisja ds. Infrastruktury.
2. Ustala się skład osobowy członków Komisji
od 3 do 5 Radnych.
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3. Zmiany w składzie Komisji możliwe są
w każdym czasie, na wniosek zainteresowanego
Członka Komisji, Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady lub grupy co najmniej dziesięciu
Radnych.
§ 47. 1. Do zadań Komisji stałych należy:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał
Rady Powiatu,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał
Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu, dotyczących działalności Zarządu,
Starosty a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych,
w zakresie merytorycznej właściwości Komisji,
w sprawach należących do zadań własnych Powiatu.
Komisję właściwą do rozpatrzenia danej skargi wskazuje Przewodniczący Rady Powiatu.
2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać
zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest zobowiązana przedstawić radzie
sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz
na rok oraz w każdym czasie – na żądanie Rady.
§ 48. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. Informacja o miejscu, terminie i przedmiocie
posiedzeń komisji zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem.
3. W posiedzeniach Komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć, przy uwzględnieniu
§ 8 ust. 2, społeczni doradcy – bez prawa głosowania
– których listę ustala Komisja na wniosek jej Przewodniczącego.
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2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza
się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności
w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
3. Sprawozdanie oraz opinie Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję Radny sprawozdawca.
§ 51. 1. Zakres działania, kompetencje oraz skład
osobowy Komisji doraźnej określa Rada Powiatu
w uchwale o powołaniu komisji.
2. Do Komisji doraźnej stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust 1.
§ 52. 1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej pięciu Radnych.
3. Przynależność Radnych do Klubów jest dobrowolna.
4. Radny może należeć tylko do jednego Klubu.
§ 53. 1. Utworzenie Klubu Radnych należy zgłosić
Przewodniczącemu Rady Powiatu w ciągu siedmiu
dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zwierać:
1) imię i nazwisko przewodniczącego Klubu,
2) listę członków Klubu z określeniem funkcji wykonywanych w Klubie,
3) nazwę Klubu, jeżeli Klub ją posiada.
3. Działalność Klubów Radnych nie może być
finansowana z budżetu powiatu.
4. Kluby Radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin Klubu
nie może być sprzeczny ze Statutem Powiatu.
5. Przewodniczący Klubów Radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu Rady regulaminy
Klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej
posiedzenie inne osoby, z głosem doradczym, których obecność jest uzasadniona ze względu na
przedmiot rozpatrywanej sprawy.

6. Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać
stanowiska Klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

5. W przypadku wspólnego posiedzenia Komisji, obradom przewodniczy ten Przewodniczący,
z inicjatywy którego zostało zwołane posiedzenie.

§ 54. 1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.

Zarząd Powiatu

§ 49. 1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta
jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali
członkowie w liczbie trzech osób.

1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom
komisji niezbędnych materiałów,
3) zwołuje posiedzenia Komisji,
4) kieruje obradami Komisji.

3. Ustala się, że etatowymi członkami Zarządu
Powiatu są: Starosta i Wicestarosta. Trzej pozostali
członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie
i otrzymują z budżetu powiatu diety zryczałtowane
w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu.

2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany
zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej
1/3 Członków Komisji lub Przewodniczącego Rady.

§ 55. 1. Z etatowymi członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego
Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.
§ 50. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy
jej składu, w głosowaniu jawnym.

2. Stosunek pracy ze Starostą nawiązuje się
z dniem podjęcia uchwały Rady Powiatu o wyborze.
Przewodniczący Rady Powiatu niezwłocznie potwierdza
fakt wyboru na piśmie, podpisuje także dokumenty
związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
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3. Wynagrodzenie dla Starosty ustala Rada Powiatu.
4. Obowiązki wynikające z kodeksu pracy, dotyczące pracodawcy, w stosunku do wybranego przez
Radę Powiatu Wicestarosty wykonuje Starosta.
§ 56. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
§ 57. Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1) Przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu,
2) Określanie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
3) Przygotowywanie materiałów do projektowanego
porządku obrad,
4) Zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.
§ 58. 1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać
czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia
na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. W razie potrzeby, Starosta może zwołać Zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek
obrad.
4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie
Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch
członków Zarządu, w terminie trzech dni od złożenia
wniosku.
§ 59. 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.
2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu – z głosem stanowiącym, a sekretarz
i skarbnik powiatu – z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta
może zobowiązać pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności Radni.
§ 60. 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał
wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do
ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały,
w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
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2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania
uchwał Rady Powiatu, chyba, że Rada określi zasady
wykonywania swojej uchwały.
§ 62. 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska
członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu,
a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich
imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze
te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien dokładnie
odzwierciedlać
przebieg
posiedzenia,
a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami
podejmowanymi przez Zarząd.
4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują
wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego
sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na
posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu
rozstrzyga Zarząd.
§ 63. Starosta składa Radzie Powiatu na każdej
sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie
od poprzedniej sesji.
§ 64. 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
2. Zadania Skarbnika powiatu jako głównego
księgowego budżetu powiatu, określają odrębne
przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty
dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa
w ust. 3, skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

3. Uchwały Zarządu podpisują członkowie Zarządu, obecni na posiedzeniu Zarządu.

§ 65. 1. Sekretarz powiatu, w imieniu Starosty,
sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa,
w szczególności nad terminowym i prawidłowym
załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu
organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

4. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje
Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu
decyzji.

2. Ponadto Sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje
inne zadania w ramach upoważnień udzielonych
przez Zarząd Powiatu i Starostę.

5. Do podejmowania uchwał przez Zarząd stosuje się odpowiednio § 11 ust. 1 niniejszego statutu.

Rozdział 3
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby,
inspekcje i straże

§ 61. 1. Inicjatywy uchwałodawcze dotyczące
projektu uchwał Zarządu przysługują członkom Zarządu.

§ 66. 1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy
się w celu wykonywania zadań powiatu.
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2. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu,
służb, inspekcji i straży stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszego statutu.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 podaje się
do publicznej wiadomości.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa powiatu
§ 67. 1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.
2. Uchwała budżetowa składa się z :
a) budżetu powiatu,
b) załączników.
3. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu.
4. Budżet powiatu jest uchwalony na rok budżetowy, który jest rokiem kalendarzowym.
5. Szczegółowość uchwały budżetowej jest uzależniona od obowiązujących przepisów ustawy
o finansach
publicznych
i propozycji
Zarządu
w przedmiotowym zakresie.
§ 68. 1. Opracowywanie i przedstawianie do
uchwalenia projektu uchwały budżetowej, a także
inicjatywa w sprawie zmian w uchwale budżetowej ,
należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
2. Zarząd Powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej Radzie Powiatu i RIO-celem
zaopiniowania – do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Bez zgody Zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie
uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów
lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
§ 69. Uchwała organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej określa w szczególności :
1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem
uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz
z projektem uchwały budżetowej.
§ 70. 1. Uchwałę budżetową organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed
rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia
31 stycznia roku budżetowego.
2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt
uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
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3. W przypadku nie podjęcia uchwały budżetowej
w terminie o którym mowa w ust. 1 Regionalna Izba
Obrachunkowa do końca lutego roku budżetowego,
ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych . Do
dnia ustalenia budżetu przez Regionalna Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt
uchwały budżetowej o której mowa w ust. 1.
4. W przypadku gdy Rada Ministrów uchwali
projekt ustawy o prowizorium budżetowym, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na
wniosek Zarządu, może podjąć uchwałę o prowizorium budżetowym jednostki samorządu terytorialnego na okres objęty prowizorium budżetowym.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym
planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
6. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
7. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe
niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacja wydatków bieżących
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane
w danym roku budżetowym.
8. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę,
o której mowa w ust. 4, Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej
podjęcia.
9. Do uchwał budżetowych na kolejne lata budżetowe należy stosować przepisy aktualnie obowiązującej w roku uchwalania uchwały budżetowej
ustawy o finansach publicznych.
§ 71. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.
2. Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne
prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków,
w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach
upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach
określonych ustawą.
3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg
jawności jest spełniany w szczególności przez:
1) jawność debaty budżetowej,
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,
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4) ujawnienie sprawozdania Zarządu z działań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdział 5
Mienie powiatu
§ 72. 1. Mieniem powiatu jest własność i inne
prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz
powiatu, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, a także te
osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez powiat.
§ 73. 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie
Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
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3. Jeżeli czynność prawna może spowodować
powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu
lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 74. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych,
chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.
§ 75. 1. Zarząd mieniem powiatu i jego ochrona
powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, a także
kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
jednostek organizacyjnych powiatu.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 76. Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
Załącznik Nr 1
do Statutu Powiatu Limanowskiego

OPIS HERBU POWIATU LIMANOWSKIEGO
Przedstawia w polu czerwonym złote drzewo, ponad którym ukoronowany srebrny Orzeł o dziobie
i szponach złotych, z takąż przepaską przez skrzydła. Drzewo kojarzy się ze złotą polską jesienią, przez co herb znakomicie wpisuje się w strategię promocyjną Powiatu, w której lansuje się obraz Powiatu Limanowskiego jako ekologicznej krainy pełnej zieleni. Zamieszczony ponad koroną drzewa Orzeł ma własny, oryginalny i indywidualny charakter, jednakowoż nawiązuje do Orła, który jest godłem herbowym obecnego województwa małopolskiego. Połączenie wymienionych elementów heraldycznych wyraża przy pomocy języka heraldyki ścisły związek zarówno
z topografią regionu, z miastem Limanowa, jak i województwem małopolskim, którego część stanowi powiat.
Kształt tarczy herbu ma formę późnogotycką, barwy godła oraz pola tarczy, jak w herbie Województwa: czerwień dla
pola tarczy, biel (srebro) dla Orła i złoto dla dzioba i szponów.
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OPIS FLAGI POWIATU
Flaga powiatu jest pochodną barw herbowych. Flaga ma postać płata składającego się z trzech poziomych
równoległych pasów: białego, żółtego i czerwonego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem: 2/5 :
1/5 : 2/5. Na środku umieszczony jest herb powiatu. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8.

OPIS PIECZĘCI POWIATU
Pieczęć jest z samym godłem powiatu, tj. bez tarczy. Rolę tarczy herbowej przejmuje owalne pole pieczęci.
Napisy (legenda) pieczęci – „STAROSTA LIMANOWSKI”, „POWIAT LIMANOWSKI” i „STAROSTWO POWIATOWE
W LIMANOWEJ”, umieszczone są w otoku pieczęci.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
Załącznik Nr 2
do Statutu Powiatu Limanowskiego
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY POWIATU LIMANOWSKIEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1. Starostwo Powiatowe w Limanowej.
2. I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej.
3. II Liceum Ogólnokształcące w Limanowej.
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej.
5. Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej.
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Limanowej.
7. Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej.

8. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej.
10. Zespół Szkół w Szczyrzycu.
11. Zespół Szkół w Tymbarku.
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej.
13. Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.
14. Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej.
15. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej.
16. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
17. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.
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18. Szpital Powiatowy w Limanowej.
19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
20. Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej.
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2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Limanowej.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej.

SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE:
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej.
1253
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UCHWAŁA NR IV/58/2011
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórych osób zamieszkałych
na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
Na podstawie art. 79 b i art. 98 a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W związku ze zmianą nazwy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Gminie Zator na ulicę Generała
Józefa Hallera, zwalnia się z opłat za wydanie dowodu
rejestracyjnego oraz prawa jazdy osoby, które są obowiązane ubiegać się o wydanie tych dokumentów
z powodu zmiany w zakresie adresu właściciela lub
posiadacza pojazdu oraz kierowcy.

§ 2. Zwolnienie z opłat realizowane będzie w okresie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/381/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Jarosław Jurzak
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UCHWAŁA NR V/39/2011
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U.
z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) w oparciu
o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Znosi się pomnik przyrody – drzewo Lipa
drobnolistna Tilia cordata o obwodzie pnia 210 cm
i wysokości ok. 20 m rosnący przy drodze gminnej –
ul. Polnej w granicy pasa drogowego i działce ewid.
nr 10429 w Krościenku n.D, który został objęty tą formą
ochrony na mocy decyzji znak: Rol.IX-3/53/63 z dnia
18.XI.1963 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Krakowie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa i wpisany do
1255

wojewódzkiego rejestru pomników przyrody pod pozycją 40.
2. Powodem zniesienia formy ochrony przyrody
jest utrata wartości przyrodniczej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa powszechnego, gdyż obecny zły stan
zdrowotny drzewa powoduje zagrożenie dla ludzi
i mienia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krościenko nad Dunajcem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko n.D.
Przewodniczący Rady Gminy w Krościenku n.D.
Wiesław Kwiatek
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ZARZĄDZENIE NR 17/2011
STAROSTY BOCHEŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni
obowiązujący w 2011 r. w wysokości 2.396,25 zł. (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych
25/100).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z pierwszym
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Bocheński
Jacek Pająk
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ZARZĄDZENIE NR 19/2011
STAROSTY BOCHEŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce rodzinnej
funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni.
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka w placówce rodzinnej fukcjonującej
w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni obowiązujący w 2011 r. w wysokości
2.413,24zł. (słownie: dwa tysiące czterysta trzynaście
złotych 24/100).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z pierwszym
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Bocheński
Jacek Pająk
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ZARZĄDZENIE NR 18/2011
STAROSTY BOCHEŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce socjalizacyjnej
funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni.
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka w placówce socjalizacyjnej fukcjonującej
w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni obowiązujący w 2011 r. w wysokości
3.654,08 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt
cztery złote 08/100).
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§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z pierwszym
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Bocheński
Jacek Pająk
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ZARZĄDZENIE NR 46/2011
STAROSTY KRAKOWSKIEGO
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2011
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust.3 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U.
z 2009 r, nr 175, poz. 1362 ) ustalam, co następuje:
§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krakowskiego w 2011 roku wynosi:
1. 2.728,50
w Batowicach

zł

w Domu

Pomocy

Społecznej

2. 2.852,18 zł w Domu Pomocy Społecznej w Czernej
3. 2.605,45 zł w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach
4. 2.832,72 zł w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach
5. 2.796,27 zł w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach

7. 2.439,31 zł w Domu Pomocy Społecznej Konwentu OO. Bonifratrów w Konarach
8. 2.274,89 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci – Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Prusach
9. 2.224,63 zł w Schronisku dla Niepełnosprawnych – Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
§ 2. Średni miesięczny koszt utrzymania, o którym
mowa w § 1 obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Krakowski:
Józef Krzyworzeka

6. 2.328,52 zł w Domu Pomocy Społecznej im. Św.
Brata Alberta – Zgromadzenie Braci Albertynów w Ojcowie
1259

1260
1260

ZARZĄDZENIE NR 47/2011
STAROSTY KRAKOWSKIEGO
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2011
Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7 a ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U.
z 2009 r, nr 175, poz. 1362 ) ustalam, co następuje:
§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka
w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej
na terenie Powiatu Krakowskiego w 2011 roku wynosi:
1. 3.168,90 zł w Domu Dziecka w Sieborowicach
2. 3.712,94 zł w Zespole Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Miękini
3. 2.408,06 zł w Rodzinnym Domu Dziecka „Dar
Serca” w Skawinie
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§ 2. Średni miesięczny koszt utrzymania, o którym
mowa w § 1 obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Krakowski:
Józef Krzyworzeka
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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 2661z późn.
zm.) ogłaszam:
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
a) I półrocze

Powierzchnia
lokalu

poniżej 40 m2

40 m2 do 60
m2

powyżej 60 m2
do 80 m2

powyżej 80 m2

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach,
przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
do 1918 r.
1919-45
1946-1970 1971-2002 po 2002 r.
lokalu
zły*
dobry
zły
dobry zły dobry zły dobry zły dobry
A
1)7,86
18,02
1)14,14
2)4,40
2)14,53
B
1)4,49
1)6,78
1)7,01
7,04
8,78
2)6,27
2)10,18
2)10,21
C
1)4,67
2)11,57
A
1)12,93
1)9,82
1)12,78
2)13,97
2)9,18
2)13,32
B
1)4,16
1)6,15
1)3,64 1)6,46
9,12 1)6,23
2)5,41
2)7,92
2)11,85
2)5,40 2)8,57
C
1)3,04
2)8,25
A
1)4,38
1)8,84
2)10,64
2)9,41
B
1)3,56
1)6,56
1)6,49
2)7,48
2)7,47
2)7,54
C
1)3,04
2)6,72
A
6,41
B
1)3,28
1)5,33
1)4,94
2)7,56
2)7,00
2)6,94
C

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub
brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
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b) II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia Standard
lokalu
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002 po 2002 r.
zły*

A
poniżej 40 m2

B
C

40 m2 do 60

A

m2

B
C

powyżej 60 m2

A

do 80 m2

B
C

powyżej 80 m2

A
B

1)4,36
2)5,72
1)4,86
2)11,57

dobry
1)8,17
2)13,09
1)6,79
2)10,16

zły

dobry
13,55
1)7,83
2)10,73

12,51
1)4,41
2)5,61
1)3,42
2)9,70

1)6,34
2)8,22

1)4,00
2)5,61

7,60
1)4,01
2)7,48
1)3,42
2)6,72
1)3,50
2)7,56

zły

1)6,67
2)7,04

1)7,97
2)9,00
1)6,99
2)9,20

1)6,71
2)8,08

1)11,75
2)12,33
1)6,78
2)7,82

6,29
1)5,50
2)7,01

1)5,30
2)7,31

9,12

dobry
1)14,14
2)14,53
8,48

zły

dobry zły dobry

1)12,78
2)13,32
1)6,55
2)11,92

C
Astandard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub
brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa
Henryk Słomka-Narożański
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OGŁOSZENIE NR 1
BURMISTRZA GMINY KĘTY
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z poźn. zm.),
w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,

położonych na obszarze gminy lub jego części (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 250, poz.1873 z poźn. zm.)
Burmistrz Gminy Kęty ogłasza:
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze
Gminy Kęty
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a) I półrocze
Stawki czynszu za powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
Standard Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
lokalu
lokalu
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r
zły*
dobry
zły dobry
Zły dobry
zły dobry
zły dobry
poniżej 40 m2
A
1)**…
15,15
2)…
15,68
B
C
40 m2 do 60 m2 A
10,39
B
7,41
C
powyżej 60 m2
A
do 80 m2
B
C
powyżej 80 m2
A
10,18
B
C
b) II półrocze
Stawki czynszu za powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
Standard Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
lokalu
lokalu
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r
zły*
dobry
zły dobry
Zły dobry
zły dobry
zły dobry
poniżej 40 m2
A
1)**…
10,61
2)…
15,68
B
C
40 m2 do 60 m2 A
10,39
B
7,41
C
powyżej 60 m2
A
do 80 m2
B
C
powyżej 80 m2
A
B
C
-

Objaśnienie tabeli A - standard wysoki ( wyposażenie w instalację ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B – standard średni ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja
budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania ) C – standard niski ( brak instalacji wodociągowokanalizacyjnej ) *- budynek wymaga remontu 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek
w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku
większej liczby stawek
z upoważnienia Burmistrza
II Zastępca Burmistrza
mgr Krzysztof Olejak
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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