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ROZPORZĄDZENIE NR 9/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego
zasięgu ich działania
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu
zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202,
poz. 1556) zarządza się, co następuje:

8.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Powiatu Miechowskiego

§ 1. W rozporządzeniu Nr 5/11 Wojewody Małopolskiego
z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania, w załączniku Nr 1 „SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH” poz. 8 otrzymuje brzmienie:

Gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów,
Książ Wielki,
Miechów, Racławice,
Słaboszów

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się
Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie oraz Staroście Miechowskiemu.

Miechów,
ul. Piłsudskiego 23

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
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ROZPORZĄDZENIE NR 10/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2011 r.
uchylające Rozporządzenie Nr 25/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących
na tym obszarze
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.1) - zarządza się, co następuje:
§ 1. Traci moc Rozporządzenie Nr 25/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyję-

ty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
___________________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372
i Nr 78, poz. 513

1
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UCHWAŁA NR 55/IV/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3, w związku z art. 11
Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z późn.
zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Nowym Sączu, przyjętym Uchwałą Rady Powiatu
Nowosądeckiego Nr 104/IX/2007 z dnia 31 sierpnia
2007 - tekst jednolity /z późn. zm./, uchwalone przez
Radę Społeczną Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki

i Terapii Uzależnień - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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UCHWAŁA NR V/26/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości
stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6,
10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala Regulamin określający szczegółowe
warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania
oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek
tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/277/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26.02.2010r. w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego szczególne warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych
innych składników wynagradzania. Dodatku mieszkaniowego, oraz wysokości stawek tych dodatków a także
zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Bobowa w roku 2010.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 01.01.2011r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

§ 2. Regulamin został uzgodniony ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.

Załącznik
do uchwały nr V/26/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 14 lutego 2011 r.
REGULAMIN

Określający szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych
składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także
zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Bobowa w roku 2011.
Rozdział 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego
określenia jest mowa o:
1. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późń. zm.).
2. Organie prowadzący szkołę, przedszkole,
placówkę oświatową - rozumie się przez to Gminę
Bobowa.

3. Szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Bobowa.
4. Dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3.
5. Roku szkolnym - należy rozumieć okres pracy
szkoły, placówki oświatowej od l września danego
roku do 31 sierpnia roku następnego.
6. Klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę.
7. Uczniu - rozumie się także wychowanka.
8. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w Karcie Nauczyciela.
9. Zakładowej organizacji związkowej - rozumie
się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Bobowej
i Międzyszkolną Komisję Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność" w Gorlicach.
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Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Wysokość i zasady wypłacania nauczycielom
dodatku za wysługę lat regulują art. 33 ust. l Karty
Nauczyciela.
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dany
miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej
jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz
za dni, za które przysługuje wynagrodzenie, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby bądź konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek za staż pracy wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
Szczegółowe zasady przyznawania i wysokości
dodatku motywacyjnego.
§ 3. 1. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły stanowią 7% kwoty planowanej
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli danej szkoły lub placówki.
2. Do środków określonych w ust. l organ prowadzący dodaje środki na dodatek motywacyjny
dyrektora szkoły.
3. Dodatek motywacyjny w każdej szkole jest
przyznawany dwa razy w roku na okres: styczeń czerwiec i wrzesień - grudzień. Za lipiec i sierpień
dodatek motywacyjny jest wypłacany według średniej urlopowej.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor i jest on wyrażony procentowo
w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego. Nie
może jednak przekraczać 20% jego wynagrodzenia
zasadniczego za podstawowe tygodniowe pensum
zajęć dydaktycznych.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły,
placówki przyznaje organ prowadzący i nie może on
przekraczać 40% jego wynagrodzenia zasadniczego za
podstawowe tygodniowe pensum zajęć dydaktycznych.
§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

Poz. 1366

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) umiejętne wprowadzanie działań profilaktycznych na rzecz uczniów z rodzin patologicznych
e) kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych poprzez kultywowanie tradycji, przygotowanie oraz udział w okolicznościowych uroczystościach z okazji rocznic i świąt państwowych.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole,
dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji
zadań wynikających ze statutu szkoły;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków,
c) wykazywanie własnej inicjatywy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
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a) aktywny udział w szkoleniach, naradach i konferencjach, aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych placówki.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
przyznaje dyrektor szkoły w wysokości określonej
w regulaminie uwzględniając wymogi, o których
mowa w § 4.
2. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje
Burmistrz w wysokości określonej w regulaminie
uwzględniając wymogi, o których mowa w § 4.
3. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę
w szkole lub placówce przyznanie dodatku motywacyjnego może nastąpić po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy.
4. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor szkoły, powiadamiany jest na
piśmie.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4
Szczegółowe zasady przyznawania i wysokości
dodatków funkcyjnych dla dyrektorów oraz innych
osób na stanowiskach kierowniczych w szkołach.
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a) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
b) stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
c) wychowawstwo klasy,
d) sprawowanie funkcji opiekuna stażu,
e) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub
nauczyciela konsultanta.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również
nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki
określone w pkt l a-d w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia następnego miesiąca pełnienia tych
obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca
następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.
3. W razie zbiegu tytułów do dodatku funkcyjnego dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego z dodatkiem funkcyjnym
za wychowawstwo klasy przysługują obydwa dodatki W razie zbiegu tytułów do dodatku za wychowawstwo i opiekuna stażu również przysługują
obydwa dodatki.
4. Wysokość przysługującego dodatku funkcyjnego określa tabela Nr l.
Tabela Nr 1. Wysokość dodatków funkcyjnych

§ 6. 1. Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom którym w szkole, powierzono:
Stanowisko
Lp.
1.

Miesięczne stawki dodatku w zł
Szkoły:
a)
Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów
b)
Dyrektor szkoły liczącej 8-16 oddziałów
c)
Dyrektor szkoły liczącej 17 – 25 oddziałów
d) Dyrektor szkoły liczącej 26 i więcej oddziałów
e)
Wicedyrektor bez względu na liczbę oddziałów
f)
Kierownik świetlicy szkolnej
g)
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
h)
Wychowawca oddziału przedszkolnego lub szkolnego
i)
Funkcja opiekuna stażu
j)
Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

200 – 450
250 – 550
300 – 650
350 – 850
150 – 500
100 – 250
150 – 400
100
40
50

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły, placówki określa Burmistrz w granicach określonych w tabeli Nr l.

10. W przypadku choroby lub usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej powyżej 35 dni
prawo do dodatku funkcyjnego wygasa.

6. Dyrektorowi prowadzącemu dwie szkoły
( szkołę podstawową - gimnazjum lub szkołę podstawową - przedszkole ) podwyższa się kwotę dodatku
funkcyjnego przyznawanego przez Burmistrza dodatkowo do 20%.

11. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę
odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

7. Dodatek funkcyjny dla pozostałych nauczycieli uprawnionych do dodatku określa dyrektor szkoły, w granicach określonych w tabeli Nr l.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego obowiązuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
9. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa
z pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu w którym zaprzestano pełnienia obowiązków.

12. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi
niezależnie od wymiaru pracy nauczyciela.
13. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry
w terminach wypłaty wynagrodzenia.
14. W okresie ferii i wakacji dodatek funkcyjny
wypłaca się według średniej urlopowej.
15. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
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Rozdział 5
Szczegółowe zasady przyznawania i wysokości
dodatków za warunki pracy.
§ 7. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach pracy przysługują z tego tytułu dodatki.
2. Wykaz trudnych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznawania z tego tytułu dodatLp.

Trudne warunki pracy

1.
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ku, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z art. 34 ust, 2 ustawy Karta Nauczyciela.
3. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy
określa tabela Nr 2.
Tabela Nr 2. Wysokość dodatków za trudne warunki
pracy.

Dodatek za trudne warunki pracy w %
w stosunku co do wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum dydaktyczne
20%

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w,
klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego
nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
2.
Prowadzenie zajęć dydaktycznychi wychowawczych
25%
w klasach integracyjnych oraz łączonych
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje
godzin realizowanego wymiaru godzin.
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone
jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek za trudne warunki pracy określony
w tabeli nr 2 wypłaca się w całości jeżeli nauczyciel
realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go
wymiar godzin oraz gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar godzin.
6. Jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć dodatek
wpłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w trudnych warunkach pracy.
7. Dodatki za trudne warunki pracy wypłaca się
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
§ 8. 1. Wynagrodzenie za l godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. l.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podst. art. 42 ust, 4a Karty
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. l i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin
pomija się, a co najmniej 0,5 godzin liczy się za pełną
godzinę.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
a w szczególności w związku z:
a) Zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów
b) Wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy
c) Rekolekcjami
d) Udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej
e) Chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
trwającej nie dłużej niż tydzień, traktuje się jako
godziny faktycznie odbyte.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z uwzględnieniem przypadków:
a) Opieki nad zdrowym dzieckiem ( 2 dni w ciągu
roku).
b) Urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia.
c) Zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej
z jego funkcji związkowej.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
w art-42 ust.3 Karty Nauczyciela, pomniejszonego
o 1/5 tego wymiaru (lub gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymia-
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rowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w dniu
wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród dyrektorów szkół
i Burmistrza, przy czym:
a) 80% środków funduszu z 1% odpisu przeznacza
się na nagrody dyrektorów.
b) 20% środków funduszu z 1 % odpisu przeznacza
się na nagrody Burmistrza Bobowej
2. Nagrody ze specjalnego funduszu mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody
uzależnione jest od spełnienia niżej wymienionych
kryteriów:
a) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy,
b) legitymowania się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
c) w szczególny sposób angażowania się w życie
szkoły.
3. Przyznanie nauczycielowi nagrody może nastąpić po przepracowaniu co najmniej roku.
4. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego jakie nagradzany nauczyciel aktualnie otrzymuje.
5. Wysokość nagrody Burmistrza nie może
przekroczyć 100% wynagrodzenia zasadniczego jakie
nagradzany nauczyciel aktualnie otrzymuje.
6. Nagrodę, o której mowa w pkt 3, przyznaje
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych.
7. Nagrodę, o której mowa w pkt 4, przyznaje
Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) dyrektora szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego
w szkole,
b) dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Bobowa,
c) zakładowych organizacji związkowych.
8. Wniosek (zał. Nr 1 do kryteriów) o nagrodę
musi zawierać:
a) dane osobowe kandydata a w szczególności nazwisko i imię, miejsce pracy, stanowisko, stopień
awansu zawodowego, wykształcenie, staż pracy
oraz uzasadnienie,
b) informację o ocenie,
c) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień,
d) uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu
otrzymania ostatniego wyróżnienia,
e) opinię rady pedagogicznej oraz organizacji
związkowej zrzeszającej pracownika,
f) podpis wnioskodawcy,
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g) Wnioski składa się do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Bobowej nie później
niż na 14 dni przed planowanym wręczeniem
nagrody.
h) Wnioski, na podstawie których nie przyznano
nagród nauczycielom, zostają odesłane do placówek z uzasadnieniem.

9. Na okoliczność wręczenia nagrody nauczyciel
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się
w jego aktach osobowych.
Rozdział 8
Dodatek mieszkaniowy
§ 10. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska w szkołach
na terenach wiejskich (oraz miastach liczących do
5 tysięcy mieszkańców) przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
a) do 2 osób w rodzinie - 11,00zł
b) przy 3 osobach w rodzinie - 13,00zł
c) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 15,00zł
3. Do członków rodzin, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim mieszkającemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust, 4, na ich wspólny
wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
a dyrektorowi organ prowadzący.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkaniowego.
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznaniu.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie.
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej ; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powołanym do służby zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta.
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d) korzystania z urlopu wychowawczego.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe.
§ 11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Karty Nauczyciela, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu Pracy.
§ 12. Dyrektorzy Szkół są zobowiązani do zapoznania z treścią regulaminu wszystkich nauczycieli do
wdrożenia zawartych w nim uregulowań oraz do ich
przestrzegania.
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§ 13. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają
formy przewidzianej dla jego uchwalenia.
§ 14. Niniejszy regulamin uzgodniono z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd
Oddziału w Bobowej.
2. NSZZ „Solidarność" Międzyszkolna Komisja
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gorlicach.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik
do uchwały nr V/26/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 14 lutego 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR V/12/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorzadowe "Pod Topolą"
prowadzone przez Miasto Grybów.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:
§ 1. Pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym
"Pod Topolą" w Grybowie prowadzonym przez Miasto
Grybów, w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego jest bezpłatny w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczenia
przedszkola wykraczającą poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł.
2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę
świadczenia.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie
stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin
w czasie, których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Opłata obejmuje następujące koszty zajęć
opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w szczególności:
1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy rozwijające zainteresowania otaczającym
światem,
3) zajęcia rozwijajace plastyczne i teatralne uzdolnienia
dzieci,
4) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci,
5) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybranych przez dziecko zabaw, w sali lub na wolnym powietrzu na terenie
przedszkolnego placu zabaw,
1367

6) przygotowanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka
oraz nadzór nad wypoczywającym dzieckiem,
7) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
8) pomoc dziecku podczas spożywania posiłków oraz
zapewnienie opieki w tym czasie,
9) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka.
2. Opłata, o której mowa w § 2 ust.1 nie obejmuje
kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż
przedszkole podmioty.
§ 4. Zwalnia sie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1
rodziców (opiekunów prawnych):
1) samotnie wychowujących dziecko,
2) których dziecko uczęszczajace do przedszkola posiada
orzeczenie o niepełnosprawności.
§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń oraz tryb postępowania w sprawie uiszczenia opłat za świadczenia
udzielane poza podstawą programową wychowania
przedszkolnego, określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011
roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Józef Krok
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UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 14 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982
r.
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kamionka Wielka u c h w a l a, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXVI/229/2005 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
jak i w miejscu sprzedaży zmienionej uchwałą
nr XXIX/223/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia

29 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006r
Nr 58, poz. 354 i z 2009r nr 456, poz.3356) wprowadza
się następujące zmiany:
1. w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) spożycia
poza miejscem sprzedaży w ilości 17 punktów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamionka Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
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UCHWAŁA NR V/21/2011
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamienna
w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy tej wsi.
Na podstawie art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1612) Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Kamienna w sprawie zmiany urzędowej
nazwy wsi polegającej na wprowadzeniu nazwy Kamianna zamiast ujętej w Wykazie urzędowych nazw
miejscowości w Polsce nazwy Kamienna.
§ 2. Prawo udziału w konsultacji mają wszyscy
mieszkańcy wsi, którzy w dniu jego przeprowadzenia
posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Łabowa, tj. posiadający ukończone 18 lat oraz stale zamieszkujący na obszarze wsi.
§ 3. Konsultację przeprowadzić na zebraniu wiejskim wsi Kamienna.
§ 4. 1. Ogłoszenie o zebraniu winno zawierać zaproszenie do udziału w zebraniu oraz informacje
o przedmiocie i terminie zebrania, a także informację
o terminie drugiego zebrania, w sytuacji braku wymaganego quorum podczas pierwszego zebrania.
2. Ogłoszenie o zebraniu winno zostać dokonane
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łabowa oraz
w miejscowości objętej konsultacją, a także w sposób

zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji
winny być do wglądu w Urzędzie Gminy, na co najmniej
7 dni przed terminem zebrania.
§ 5. 1. Konsultację uważa się za odbyte
w pierwszym terminie, jeśli w zebraniu weźmie udział,
co najmniej 5% mieszkańców, o których mowa w § 2.
2. W razie przybycia na zebranie mniejszej liczby
uprawnionych, niż określono w ust. 1 konsultacja wyznaczona zostaje przez Wójta Gminy w nowym terminie
lub odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minutowej przerwy.
3. Udział w drugim zebraniu mniejszej liczby uprawnionych niż określone w ust. 1 nie powoduje nieważności
konsultacji. O opinii, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy
decydują osoby obecne na drugim zebraniu.
§ 6. 1. Zebranie otwiera i prowadzi Wójt Gminy Łabowa lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
2. Podczas zebrania obecni mieszkańcy wybierają
trzyosobową Komisje uchwał i wniosków.
3. Tryb wyboru Komisji określonej w ust. 2 nie
obowiązuje w przypadku, gdy na zebranie przybędzie
mniej niż 10 osób.
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§ 7. 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie przez
mieszkańców wsi opinii w toku przedmiotowej konsultacji
polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie
o następującej treści: "Czy jest Pan (Pani) za zmianą nazwy
wsi polegającą na wprowadzeniu powszechnie używanej
nazwy Kamianna zamiast urzędowej nazwy wsi ujętej
w Wykazie urzędowych nazw miejscowości Kamienna ?"
2. W czasie zebrania mieszkańcy winni zostać wyczerpująco poinformowani o sprawie będącej przedmiotem
konsultacji, o możliwych rozwiązaniach w tej sprawie,
a następnie po dyskusji w ramach, której winni uzyskać
wszelkie wyjaśnienia, mieszkańcy wyrażają swoje stanowisko w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
3. Każdemu z obecnych przysługuje prawo oddania tylko jednego głosu.
4. Sposób liczenia głosów ustala komisja, o której
mowa w § 6 ust. 2.

Poz. 1369,1370

mujący o liczbie głosów oddanych za określonym rozstrzygnięciem sprawy.
2. Do protokołu dołącza się listę mieszkańców
obecnych na zebraniu, z podaniem imienia, nazwiska
oraz adresu, podpisaną przez uczestnika zebrania oraz
podjęte uchwały.
3. Obsługę techniczną zebrania, w tym spisanie
protokołu, zapewnia Wójt Gminy.
4. Protokół przekazuje się niezwłocznie Wójtowi
Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

§ 8. 1. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół
podpisany przez Prowadzącego, w szczególności infor1369
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UCHWAŁA NR V/36/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata
2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
21 marca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), Rada Gminy Łużna
uchala, co następuje
§ 1. 1. Przyjmuje do realizacji wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Łużna na lata 2011 - 2016 w brzmieniu stanowiącym
załącznik Nr 1 do Uchwały. 2. Ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-

go zasobu gminy Łużna w brzmieniu stanowiacycm
załacznik Nr 2 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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UCHWAŁA NR V/26/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 211,
art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn.zm./ - Rada Gminy Moszczenica
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej
na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 stycznia 2011r. w następujący sposób:
1. Dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu
o kwotę 170.315,- złotych, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały
Po dokonanych zmianach dochody budżetu
gminy wynoszą - 19.317.306,-zł,
w tym:dochody bieżące – 13.286.395,- zł,
dochody majątkowe –

6.030.911,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu
o kwotę 170.315,- złotych zgodnie z załącznikiem
Nr 2, Nr 2.1, Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu po dokonanych zmianach
wynoszą – 21.370.894,-zł
W tym:
1) Wydatki bieżące budżetu – 11.057.327,- zł, w tym:
a) Wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
w kwocie łącznej – 7.427.968,- zł, z czego:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.837.314,- zł;
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 1.590.654,- zł;
b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące –
260.047,- zł;
c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 2.447.836,- zł;
d) Wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
591.476,- zł; z czego:
-Ze środków pochodzących z Unii Europejskiej –
485.025,- zł.

e) Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Moszczenica lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty
w roku 2011 – w łącznej kwocie 50.000,- zł;
f) Wydatki na obsługę długu publicznego 280.000 zł.
2) Wydatki majątkowe budżetu – 10.313.567,- zł,
w tym:
a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 10.313.567,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w łącznej kwocie 6.466.085,- zł;
w tym:
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.346.268,- zł;
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi
2.053.588,- złotych i zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
-zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.781.000,- złotych,
-wolnych środków - 272.588,- złotych.
4. Przychody budżetu wynoszą 2.772.588,- złotych,
5. Rozchody budżetu wynoszą 719.000,- złotych.
§ 2. W § 5 Uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. dotyczącym dochodów
i wydatków budżetu pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3” do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/26/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 marca 2011 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy
Lp

Nazwa

Dz.

1.

Transport i łączność
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (6330)
Różne rozliczenia
Dochody bieżące
w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)
w tym:
- część oświatowa
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
w tym:
- pozostałe odsetki (0920)
- wpływy z różnych dochodów (0970)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0980)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (2360)
Ogółem:
w tym:
- dochody bieżące
w tym ze środków UE
- dochody majątkowe
w tym ze środków UE

600

2

3

DOCHODY
Zwiększenia Zmniejszenia
20.000
20.000
20.000

758

149.828
149.828
149.828

852

149.828
4.487
4.487

4.000

28
459
4.000
4.000

174.315

4.000

154.315
20.000
-

4.000
-

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/26/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 marca 2011 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy Moszczenica na 2011 rok
Lp

Nazwa

Dz.

1.

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
w tym:
- wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
- wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
- wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
- wydatki bieżące
Przedszkola
w tym:
- wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
- wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
- wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
- wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
- wydatki bieżące
Ogółem:
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

600

2

3

4

Rozdz.

60017

WYDATKI
Zwiększenia Zmniejszenia
51.500
23.450

60078

23.450
28.050

80101

28.050
106.028
60.100

80110

60.100
22.600

80104

22.600
8.200

80195

8.200
15.128

85212

15.128
487
243

85219

243
244

92120

244
12.300
12.300

801

852

921

12.300
170.315
118.815
51.500
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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Załącznik nr 2.1
do uchwały nr V/26/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 marca 2011 r.

Zmiany planu wydatków bieżących budżetu gminy Moszczenica na 2011 rok
L Dz. Rozdz
.
p
1. 80
1

2

3

85
2

92
1

Nazwa - Treść

Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
80110 Gimnazja
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
80104 Przedszkola
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80195 Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
85219 Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Kwota
Zwiększ Zmniejsz
.
.
106.028
60.100
60.100
50.100
10.000
22.600
22.600
16.100
6.500
8.200
8.200
8.200
15.128
15.128
15.128
487
243

14
14
229
244
244
244
12.300
12.300
12.300
12.300
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RAZEM wydatki bieżące:
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2.wydatki na dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długi publicznego

118.815
118.586
74.400
44.186
229
-

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
Załącznik nr 2.2
do uchwały nr V/26/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 marca 2011 r.
Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu gminy Moszczenica na 2011 rok
/w złotych/
Dz

Rdz.

Wyszczególnienie

Nakłady ogółem

Źródła finansowania

Zwiększenia Zmniejszenia

600

Transport i łączność
60017 Drogi wewnętrzne
- modernizacja dróg wewnętrznych
60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
- odbudowa dróg gminnych
Ogółem :
w tym:
programy z pomocy zagranicznej

51.500
23.450
23.450

Środki
własne Fundusze
UE
- +31.500
- +23.450

28.050

-

28.050
51.500

- +8.050
- +31.500

-

+20.000
+20.000

-

-

-

-

-

-

+8.050

Dotacje
Budżet Inne źródła
państwa
+20.000

-

+20.000

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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Załącznik nr 3
do uchwały nr V/26/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 marca 2011 r.

1. Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone gminie ustawami
Nazwa

Dział

Rozdział Par. Dochody Wydatki

Lp
1. Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3. Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

750
750
750

34.537

75011
2010

34.537

34.337
34.337

75011

34.337
34.337
34.337
33.337
1.000

75045
2010

200
200

200
200
200

751

780
75101

200
780

780
2010

780

75101

780
780
780

752
75212
2010

770
770
770

75212

780
770

770
770
770
770

754

250

250
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Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
5. Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ogółem:
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75414
2010

250
250

250
250
250
250
852

2.017.947 2.017.947
2.016.986

85212

2010 2.016.986

85212

2.016.986

2.016.986
65.000
61.000
4.000
1.951.986
85213

961

2010

961

85213

961

961
961
961
2.054.284 2.054.284

2. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w gminie Moszczenica
w 2011 roku
Lp
1

2

Nazwa
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wpływy z różnych opłat
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Ogółem:

Dział
750

Rozdział
75011

852
85212

Kwota dochodów
155
155
155
6.300
6.300

6.300
6.455
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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1372
1372

UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie : przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz art.90f
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Nr XLV/308/06 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 marca 2006 r., Uchwała Nr IV/35/07 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz Uchwała
Nr XLII/336/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/204/05 Rady
Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2005 r., Uchwała

Załącznik
do uchwały nr VI/35/11
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 21 lutego 2011 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Nawojowa
ROZDZIAŁ I
Zasady ogólne
§ 1. 1. Uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Nawojowa przysługuje prawo - na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie - do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Nawojowa, a pochodzących w głównej
mierze z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom
w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji
wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
3. Przyznawanie i przekazywanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zostaje uruchomione
po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Wysokość pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przypadająca na jednego ucznia, termin
i sposób wypłaty będą określane w decyzji o jego
przyznaniu.
5. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośle-

dzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
6. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują również:
1) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki;
2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych –
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia.
7. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym
rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
§ 2. Regulamin obejmuje udzielenie pomocy
o charakterze socjalnym w postaci:
1) stypendium szkolnego
2) zasiłku szkolnego.
Rozdział II
Sposób ustalania wysokości stypendium
szkolnego
§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
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w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Kwotą uprawniającą do ubiegania się
o stypendium szkolne jest „kwota bazowa”, której
wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
3. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego,
stypendium o charakterze motywacyjnym.
4. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
wynosi nie mniej niż 80% i nie więcej niż 200% kwoty
o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.
Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) i jest uwarunkowana wielkością środków finansowych posiadanych na ten cel.
5. W przypadku, gdy środki otrzymane
z budżetu państwa i zabezpieczone w budżecie Gminy
na wypłatę stypendiów nie zapewnią wypłaty tych
świadczeń wszystkim uprawnionym, najważniejszym
kryterium decydującym o przyznaniu stypendium
będzie dochód netto na 1 członka rodziny, a w dalszej
kolejności decydować będą następujące kryteria:

Poz. 1372

z potrzeby wyrównywania braków edukacyjnych
bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej),
3) zajęcia terapeutyczne,
4) zajęcia gimnastyki korekcyjnej, dodatkowe zajęcia
edukacyjne prowadzone poza systemem szkolnym
(np. zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie,
komputerowe),
5) zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji,
6) posiłki w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
7) związane z transportem do i ze szkoły środkami
komunikacji zbiorowej,
8) inne opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie
przez szkołę (np. refundacja wyjazdu na „Zieloną
szkołę”), na wycieczkę szkolną,
9) zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych wymaganych obligatoryjnie przez szkołę, multimedialnych programów edukacyjnych, lektur
szkolnych, encyklopedii, atlasów,
10)zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego,
11)zakup tornistra lub plecaka szkolnego,
12)opłat związanych z wyjściami do kina, teatru, muzeum zorganizowanych przez szkołę,
2. Punkt 5, 6 i 7 dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, którzy
uczą się poza miejscem zamieszkania.

1) wielodzietność (troje dzieci i więcej),
2) rodzina niepełna,
3) długotrwała i ciężka choroba,
4) niepełnosprawność,
5) alkoholizm lub narkomania.

3. Wnioskodawca otrzymujący stypendium
szkolne w formie refundacji poniesionych kosztów na
cele edukacyjne wymienione w § 5 pkt.1 – 12 zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia odpowiednich rachunków/faktur potwierdzających poniesione wydatki, w przeciwnym razie traci prawo do
refundacji.

6. Ewentualną kwotę pozostałą po dokonaniu
podziału środków, Wójt może rozdysponować, dokonując podziału pomiędzy uprawnionych, o których
mowa w ust.5 pkt. 1-3.

4. Wydatków tych należy dokonywać w okresie
danego roku szkolnego, wyjątkiem jest zakup podręczników szkolnych, który można dokumentować od
miesiąca lipca.

§ 4. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
może otrzymać stypendium szkolne w wysokości,
która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 ze zm.), a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje.

5. Wnioskodawca otrzymujący stypendium
szkolne w formie pieniężnej jest zobowiązany do
złożenia pisemnego oświadczenia zawartego we
wniosku, o tym, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne wymienione w ust.1.

Rozdział III
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Stypendium szkolne będzie udzielone
w formie : pieniężnej, rzeczowej lub refundacji poniesionych kosztów, na cele edukacyjne, tj.:
1) nauka języka obcego,
2) zajęcia wyrównawcze prowadzone poza systemem
szkolnym ( w tym: zajęcia dla dyslektyków, dysgrafików, zajęcia logopedyczne i inne wynikające

Rozdział IV
Termin i miejsce składania wniosku
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do
ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do
dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nawojowej. W przypadku złożenia wniosku w placówce
oświatowej, placówka ta przekazuje niezwłocznie
wniosek Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Nawojowej do rozpatrzenia.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy
dołączyć:
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1) zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto (np.:
wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna, dochód z gospodarstwa rolnego) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku,
2) w przypadku osób bezrobotnych:
a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych
(w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku,
b) osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia,
3) informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
a) wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym,
b) w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania
alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
c) w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie
otrzymywanych – aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od
komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,
4) potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
5) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww.
działalności załączyć dokument potwierdzający ten
fakt),
6) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku,
7) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku osób i rodzin, korzystających ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej nie
przedkłada się zaświadczenia o wysokości dochodów,
jeżeli znajdują się one w posiadaniu Ośrodka.
Rozdział V
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 7. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na:
1) wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 5,
3) z urzędu.
2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną powołaną przez Wójta Gminy Nawojowa.
3. Komisja rozpatruje złożone wnioski do końca
listopada każdego roku.
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§ 8. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na
okres nie dłuższy niż od 01 września do 30 czerwca
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od 01 października
do 30 czerwca.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek
o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1,
w szczególności w przypadku:
1) długotrwałej choroby osoby składającej wniosek,
2) śmierci rodzica/ opiekuna ucznia,
3) skutków klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczących gospodarstwa domowego ucznia.
§ 9. 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium
szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego
stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi
oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej.
5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby
skutki udzielanej pomocy, w szczególności : zdarzeń
losowych lub klęski żywiołowej, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
6. O odstąpieniu od żądania zwrotu stypendium
organ orzeka decyzją administracyjną.
Rozdział VI
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 10. 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
którym w szczególności może być:
1) śmierć rodzica/opiekuna,
2) pożar zabudowań domowych, powódź,
3) klęska żywiołowa.
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego
zasiłku, dołączając dokument stwierdzający jego wystąpienie.
3. Zasiłek szkolny może być przyznawany
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, maksymalnie dwa razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
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4. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego nie
może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
5. Wysokość zasiłku szkolnego ustala Komisja
Stypendialna powołana przez Wójta.
6. Na sfinansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5% kwoty dotacji otrzymanej na pomoc
socjalną dla uczniów.
§ 11. 1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na:
1) wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 5.
2. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu.
3. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nawojowej.
W przypadku
złożenia
wniosku
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w placówce oświatowej, placówka ta przekazuje niezwłocznie wniosek Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Nawojowej do rozpatrzenia.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wzór oświadczenia ucznia/słuchacza/ rodzica/prawnego opiekuna o zapoznaniu się z treścią
„Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Nawojowa ” stanowi Załącznik
Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego
stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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UCHWAŁA NR V/16/2011
RADY GMINY RYTRO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Rytro.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54
ust. 7, w związku z artykułem 91d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r.
Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na
terenie Gminy Rytro
Rada Gminy Rytro u c h w a l a, co następuje:
§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Rytro (Dz. U. Woj. Małopolskiego 2009 rok, Nr 420,
poz. 3048)wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:
1) „Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli szkół
danej szkoły lub placówki stanowią 7%. wynagrodzeń
zasadniczych danej szkoły lub placówki na dzień
1 września roku poprzedniego.
2) Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół
i placówek stanowią 23% ich wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 września roku poprzedniego danej
szkoły lub placówki.
3) Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny
w zależności od osiągnięć wyników pracy, a w szczególności za:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
2) osiągnięcia wychowawczo – opiekuńcze;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia oraz wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
4) Dodatek motywacyjny wynosi miesięcznie:
a) dla nauczyciela stażysty - do 5%
b) dla nauczyciela kontraktowego - do 8%
c) dla nauczyciela mianowanego - do 10%
d) dla nauczyciela dyplomowanego - do 12%
- stawki indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego
danego nauczyciela.
5) Kwota przyznanych dodatków motywacyjnych nie
może przekraczać wielkości środków budżetowych
przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych
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dla danej szkoły ustalonych zgodnie z ust.1 § 4 regulaminu.
6) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony
tj. na okres jednego miesiąca lub na okres kilku miesięcy z możliwością zmian w poszczególnych miesiącach.
7) Dodatek motywacyjny przyznaje się w formie decyzji
pisemnej: a) dla dyrektorów szkół – Wójt Gminy
a) dla dyrektorów szkół – Wójt Gminy
b) dla wicedyrektora i nauczycieli – dyrektor szkoły.
8) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.”
2. W § 14 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści
następującej: „3. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia
lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodów.
-O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany
niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie
pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega
zwrotowi.”
§ 2. Treść pozostałych zapisów regulaminu pozostaje bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rytro.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Rytro:
Marian Dobosz
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UCHWAŁA NR VI/31/2011
RADY GMINY RYTRO
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Rytro.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54
ust. 7, w związku z artykułem 91d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r.
Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na
terenie Gminy Rytro

§ 2. Treść pozostałych zapisów regulaminu pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rytro.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r.

Rada Gminy Rytro u c h w a l a, co następuje:
Przewodniczązy Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz

§ 1. W § 4 Uchwały Nr V/16/2011 Rady Gminy Rytro
z dnia 27 stycznia 2011 r. po wyrazach „Województwa
Małopolskiego” dodaje się wyrazy „ z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r.”
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UCHWAŁA NR VII/23/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 24 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 i art. 235 - 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.
Nr
157
poz.1240
ze
zmian.)
Rada
Miejska
w Sułkowicach uchwala, co następuje:
Dział
600

Rozdz.

Paragraf

60078

2030
750
75011

2010
75056

2010
752
75212

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sułkowice na
rok 2011 Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 27 stycznia 2011 roku z późniejszymi zmianami,
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 511.563,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę
511.563,00 zł – jak poniżej:
Wyszczególnienie
Zmniejszenia Zwiększenia
Transport i łączność
0,00
250 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
0,00
250 000,00
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związ250 000,00
ków gmin)
Administracja publiczna
1 255,00
11 877,00
Urzędy wojewódzkie
1 255,00
0,00
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
1 255,00
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
0,00
11 877,00
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
11 877,00
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin) ustawami
Obrona Narodowa
250,00
0,00
Pozostałe wydatki obronne
250,00
0,00
Dochody bieżące:
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin) ustawami
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżet państwa
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinneoraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
Zasiłki stałe
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
Pozostała działalność
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
RAZEM DOCHODY BUDŻETU
w tym: dochody bieżace
z czego: ze środków UE
w tym: dochody majątkowe
z czego: ze środków UE
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250,00

0,00

250,00

0,00

250,00

250,00
0,00

301 440,00

0,00

301 440,00

56 929,00

301 440,00
6 430,00

48 879,00

0,00

48 879,00

338,00

0,00

338,00

0,00

1 264,00

1 264,00
0,00

5 166,00

4 166,00

1 000,00
7 712,00

0,00

7 712,00
58 434,00
58 434,00

569 997,00
569 997,00
0,00
0,00
0,00
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2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 797.600,04 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 652.000,04 zł;
wydatki majątkowe o kwotę 145.600,00 zł - jak poniżej:
Lp.
1

Dział
2

1

400

Rozdział
3

40095

2

600
60017

60078

3

700
70005

4

750
75075

75056

Nazwa - Treść
4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
Pozostała działalność
b) wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycje
rozbudowa sieci wodociagowej przy ul. Partyzantów
i ul.Starowiejskiej- przygotowanie inwestycji ( projekt
budowlany)
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
w tym: a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycje
Utworzenie Centrum w Harbutowicach
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Spis powszechny i inne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6

0,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00

60 000,00

0,00

282 500,00
32 500,00
32 500,00
32 500,00
32 500,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00

54 000,00
54 000,00

24 094,04
24 094,04

0,00

24 094,04
24 094,04
24 094,04

54 000,00

54 000,00
1 000,00
1 000,00

11 877,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
11 877,00
11 877,00
5 477,00
4 677,00
800,00
6 400,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 172
5
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75212

6

754
75412

75414

7

801
80101

80104

80110
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Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
- zakupy inwestycyjne
zakup samochodu dla OSP Rudnik
zakup samochodu dla OSP Krzywaczka
Obrona cywilna
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące

Poz. 1375
250,00
250,00

0,00
0,00

250,00
250,00
250,00
0,00
0,00

184 750,00
184 500,00

0,00

54 500,00

0,00

54 500,00
10 980,00
43 520,00
130 000,00
130 000,00
10 000,00
120 000,00
250,00
250,00
250,00
250,00

11 000,00

313 440,00
87 000,00
87 000,00
87 000,00
65 000,00
22 000,00

11 000,00

44 600,00

11 000,00

44 600,00
40 000,00
20 000,00
20 000,00

11 000,00
4 600,00
168 300,00
168 300,00
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80114

80148

8

851
85154

9

852
85212

85213
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w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Stołówki szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
- zakupy inwestycyjne
doposażenie infrastruktury sportowej przy Gimnazujm
w Sułkowicach
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżace
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:

Poz. 1375

168 300,00
135 400,00
32 900,00
12 440,00
12 440,00
12 440,00
6 000,00
6 000,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
23 402,51
23 402,51
13 802,51
13 802,51
8 000,00
5 802,51
9 600,00

9 600,00
56 929,00

6 430,00

48 879,00

0,00

48 879,00

0,00

1 449,00
1 449,00

47 430,00
338,00

0,00
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85216

85295

10

900
90004

11
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a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich
naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżace
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym: a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Biblioteki
w tym: a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
RAZEM
w tym:
- wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki majątkowe
w tym realizowane z udziałem środków UE

Poz. 1375
338,00
338,00
338,00
1 264,00

1 264,00
1 264,00
5 166,00
5 166,00
1 000,00
4 166,00
7 712,00
7 712,00
7 712,00
4 285,49
4 285,49
4 285,49
4 285,49
4 285,49
10 000,00
10 000,00
10 000,00

123 179,00

10 000,00
920 779,04

69 179,00

721 179,04

3 037,00

693 749,04

338,00

251 157,00

2 699,00

442 592,04

11 000,00
55 142,00
54 000,00
0,00

11 000,00
16 430,00
199 600,00
0,00

3) § 3 otrzymuje brzmienie : „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
1.894.234,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
– zaciąganych kredytów w kwocie 1.414.351,00 zł
– wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 479.883,00 zł”
4) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.902.255,00 zł oraz
łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.008.021,00 zł w specyfikacji - jak poniżej:
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1. DOCHODY OGÓŁEM:
2. WYDATKI OGÓŁEM:
3. WYNIK (1-2) DEFICYT
4. PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:
- kredyty
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5. ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów
w tym:
1. Zadanie: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Harbutowice
2. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w Biertowicach
3. Zadanie: budowa linii sortowniczej do odzysku surowców wtórnych oraz kompostowni
odpadów organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach
4. Zadanie:Budowa zbiornika wodnego w Rudniku
5.Budowa chodnika przy dr. Wojewódzkiej nr 955 w Sułkowicach i Rudniku
6. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach - etap IV
7. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Rudnik - etap I
8. Zadanie: Utworzenie CentrumKultury w Krzywaczce
- udzielenie pożyczek Beneficjentom realizującym projekty przy udziale dofinansowania z PROW w ramach zadań własnych gminy

Poz. 1375

36 809 292,62
38 703 526,62
-1 894 234,00
4 902 255,00
4 402 372,00
499 883,00
3 008 021,00
2 988 021,00

20 000,00

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „ Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami:
Dział Rozdział
1
2
750
75011

75011

75045

75045

75056

75056

751
75101

§
3

Nazwa - Treść
4

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kwalifikacja wojskowa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Spis powszechny i inne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody
5
86.635,00
74.458,00

Wydatki
6
86.635,00

74.458,00
74.458,00
74.458,00
74.458,00
74.458,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
11.877,00
11.877,00

11.877,00
11.877,00

2.100,00
2.100,00

5.477,00
4.677,00
800,00
6.400,00
2.100,00
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 1375
2.100,00

2.100,00
2.100,00
600,00
1400,00
250,00
250,00
250,00

250,00

250,00
250,00
250,00
250,00
4.148.853,00 4.148.853,00
4.145.673,00
4.145.673,00

4.145.673,00

4.145.673,00
154.011,00
138.463,00
14.156,00
3.993.054,00

85213

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.180,00

3.180,00

3.180,00

3.180,00
3.180,00
3.180,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych
gminie w 2011 r.
Dział

Rozdział

§

Nazwa – Treść

Dochody

1
750

2

3

4
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wpływy z różnych opłat
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

5
620,00
620,00
620,00
36.400,00
36.400,00

75011
0690
852
85212

0980

36.400,00
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Poz. 1375

2) 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:
l.p.
1
1.

1.1.

Nazwa-Treść
2
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , OCHRONA ZDROWIA
RAZEM:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
OCHRONA ZDROWIA RAZEM:

2.1.
2.1.1.

Zwalczanie narkomanii
Działania profilaktyczne uzależnień od narkotyków
w szkołach podstawowych, gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacji dla osób uzależnień od alkoholu
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w placówce opiekuńczo- wychowawczej – Świetlicy
Środowiskowej w Sułkowicach
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, organizowanie spotkań integracyjnych i imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych
z dostosowaniem warunków do rozwijania sportu dla dzieci
i młodzieży i dorosłych w placówkach oświatowych , tworzenie bazy sportowej uruchomienie boisk sportowych, wyposażenie placów zabaw

2.2.2.

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Rozdz
4

Dochody
5

Wydatki
6

756

263.000,00
263.000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

1.1.1.
2.

2.2.
2.2.1.

Dział
3

263.000,00
851

303.402,51
85153

1.500,00
1.500,00

85154

301.902,51
42.900,00
2.000,00

212.402,51

15.000,00

29.600,00
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3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Sułkowice w zakresie ochrony środowiska:
WYSZCZEGÓLNIENIE
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy z różnych opłat

Dział

Kwota w zł

900

56.000,00
56.000,00
56.000,00

DOCHODY - ogółem
WYDATKI
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
WYDATKI - ogółem

DZIAŁ
Rozdział
010
01095

801
80195

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
14.600,00
3.400,00

900
90002
90004

40.285,49
26.000,00
26.000,00
26.000,00
14.285,49
14.285,49
14.285,49
60.285,49

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „ Wydatki budżetu na rok 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na
łączną kwotę 163.644,40 zł , w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim
( Dz.U. Nr 52 poz. 420 ze zm.) – w kwocie łącznej 83.644,40 zł w tym:
Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice na rok 2011
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem:
z czego:
ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)
uzupełniająca pula środków funduszu sołeckiego (art.3 ustawy o funduszu sołeckim):
pula środków wynikająca z Statutu Gminy Sułkowice :
SOŁECTWO BIERTOWICE: Wydatki budżetu Gminy Sułkowice na 2011 rok:
w tym:
- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim:
- z art.3 ustawy o funduszu sołeckim
ze statutu
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60017

2.

926
92605

Nazwa - Treść
4
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zakup elementów betonowych i kruszywa, oraz usługi
sprzętu w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia dróg
gminnych na terenie wsi Biertowice
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
(2)- wydatki majątkowe

163 644,40 zł
83 644,40 zł
0,00 zł
80 000,00 zł
30 411,10 zł
20 911,10 zł
0,00 zł
9 500,00 zł
Kwota zł
5
9 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00

20 911,10
20 911,10
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w tym:
- wydatki inwestycyjne
Urządzenie boiska sportowego w Biertowicach
w tym: z art..2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim
RAZEM
SOŁECTWO HARBUTOWICE: Wydatki budżetu Gminy Sułkowice na 2011 rok
w tym:
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim:
ze
statutu
:
Lp.
Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1.
600
Transport i łączność
60017
Drogi wewnętrzne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1
2
3
4
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zakup elementów betonowych i kruszywa, oraz usługi
sprzętu w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia dróg
gminnych na terenie wsi Harbutowice
(2)- wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
Modernizacja parkingu w Harbutowicach
w tym: z art..2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim
2.
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3.
750
Admistracja publiczna
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RAZEM
SOŁECTWO KRZYWACZKA: Wydatki budżetu Gminy Sułkowice na 2011 rok
w tym:
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim
ze
statutu
Lp.
Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1.
600
Transport i łączność
60017
Drogi wewnętrzne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zakup elementów betonowych i kruszywa, oraz usługi
sprzętu w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia dróg
gminnych na terenie wsi Krzywaczka
(2) - wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
Modernizacja parkingu w Krzywaczce
w tym: z art..2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim
RAZEM
SOŁECTWO RUDNIK: Wydatki budżetu Gminy Sułkowice na 2011 rok:
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20 911,10
20 911,10
20 911,10
30 411,10
33 411,10 zł
20 911,10 zł
12 500,00 zł

Kwota zł
5
27 411,10
27 411,10
6 500,00
5
6 500,00

20 911,10
20 911,10
20 911,10
20 911,10
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
33 411,10
32 411,10 zł
20 911,10 zł
11 500,00 zł
Kwota zł
5
32 411,10
32 411,10
11 500,00
11 500,00

20 911,10
20 911,10
20 911,10
20 911,10
32 411,10
38 411,10 zł
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w tym:
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim
ze
statutu
Lp.
Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1.
600
Transport i łączność
60017
Drogi wewnętrzne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zakup elementów betonowych i kruszywa, oraz usługi
sprzętu w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia dróg
wewnetrznych na terenie wsi Rudnik
(2) - wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
Modernizacja parkingu w Rudniku
w tym: z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim
2.
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Rudniku
3.
754
Bezpieczństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
4.
801
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RAZEM
OSIEDLE SUŁKOWICE Wydatki budżetu Gminy Sułkowice na 2010 rok :
w tym:
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim
ze
statutu
Lp.
Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1.
600
Transport i łączność
60017
Drogi wewnętrzne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zakup elementów betonowych i kruszywa, oraz usługi
sprzętu w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia dróg
wewnetrznych na terenie miasta Sułkowice
2.
750
Administracja publiczna
75095
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3.
754
Bezpieczństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
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20 911,10 zł
17 500,00 zł
Kwota zł
5
34 411,10
34 411,10
13 500,00
13 500,00

20 911,10
20 911,10
20 911,10
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
36 411,10
29 000,00 zł
0,00 zł
29 000,00 zł
Kwota zł
5
22 500,00
22 500,00
22 500,00
22 500,00
22 500,00

500,00
500,00
500,00
500,00
2 000,00
2 000,00
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(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dofinansowanie remontu pomieszczeń części bojowej
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach
Oświata i wychowanie
Pozostała działalnosć
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dofinansowanie organizacji konkursów dla dzieci
i młodzieży
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżace
Dofinansowanie działalności orkiestry dętej
RAZEM

2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
29 000,00

7) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie : „ Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku
2011, w łącznej kwocie 2.036.242,83 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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Załącznik
do uchwały nr VII/23/11
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 24 marca 2011 r.

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

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

1
400

2

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

4

40095

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

100 000,00
100 000,00
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

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

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

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

Oświata
i wychowanie
Gminzaja

85154

12 000,00
72 000,00

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST dofinansowanie
własnych zadań bieżących
851

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

72 000,00
72 000,00

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

852
85295

Pomoc Społeczna
Pozostała działalność

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

900

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
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Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
921

92109

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

793 000,00

92195
926
92605

Biblioteki

Pozostała działalność

15 000,00

530 000,00
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

92116

545 700,00

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

530 000,00
263 000,00
263 000,00
15 000,00

Kultura fizyczna
i sport
Zadania z zakresu
kultury fizycznej

185 000,00
185 000,00
Dotacje celowe (bieżące) na zadania
JST zlecane innym podmiotom
Razem:

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

185 000,00
992 147,83

1 044 095,00
2 036 242,83
793 000,00
814 095,00
429 147,83
313 000,00
127 147,83

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
1375
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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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