DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 202

Kraków, dnia 18 kwietnia 2011 r.
TREŚĆ:
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu.

10594

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

10595

Rady Gminy Bochnia z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

10595

Rady Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bochni

10599

Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutów
dla Osiedli Gminy Miasta Bochnia

10599

Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości
opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.

10635

Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk „Hali Targowej” i „ Placu Rolnego” na Placu Gazaris.

10636

Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie
pojazdów w tej strefie.

10637

Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia

10638

Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

10638

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce lub podległym jej
jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

10644

Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: określenia liczby
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży.

10646

Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone
przez Gminę Lisia Góra.

10646

Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

10647

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202
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Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: przekształcania
Szkoły Podstawowej w Małcu w Filię Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy.

10648

Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do prowadzenia postępowań w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Szerzyny.

10648

Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Tarnów

10648

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

10652

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów

10653

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta
Tarnowa

10660

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie

10660

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Wojnicz oraz wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

10669

Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XXVI/219/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.

10670

OGŁOSZENIE:
1664

–

Wójta Gminy Gromnik z dnia 28 marca 2011 r.

10671

1641
1641

UCHWAŁA NR VI/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 1
ust. 4 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu z siedzibą przy ul. Sosnowej 20, 32-823 Szczepanów
imię: "Św. Stanisława Szczepanowskiego BM".
1641

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10595 –

Poz. 1642,1643
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UCHWAŁA NR VII/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami/,
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami/, art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
/Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Brzesko pobór
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Inkaso podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brzesko
dokonują:
1) na terenie wsi Bucze - Sołtys wsi Pan Stanisław Milewski, zamieszkały Bucze 70
2) na terenie wsi Jadowniki - Sołtys wsi Pan Jarosław Sorys, zamieszkały Jadowniki ul. Wincentego Witosa 243
3) na terenie wsi Jasień - Sołtys wsi Pan Leszek Klimek,
zamieszkały Jasień ul. Wiedeńska 79
4) na terenie wsi Mokrzyska - Sołtys wsi Pan Marek
Kośmider, zamieszkały Mokrzyska ul. Jeziorańska 7
5) na terenie wsi Okocim - Sołtys wsi Pan Wit Zydroń,
zamieszkały Okocim ul. Klęczany 93
6) na terenie wsi Poręba Spytkowska - Sołtys wsi Pan
Stanisław Góra, zamieszkały Poręba Spytkowska
ul. Tęczowa 49
7) na terenie wsi Sterkowiec - Sołtys wsi Pan Józef
Witek, zamieszkały Sterkowiec ul. Sosnowa 55

8) na terenie wsi Szczepanów - Sołtys wsi Pani Anna Lubowiecka, zamieszkała Szczepanów ul. św. Stanisława 47
9) na terenie wsi Wokowice - Sołtys wsi Pan Marian
Czarnik, zamieszkały Wokowice ul. Centralna 115
§ 3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się dla inkasentów:
1) na terenie wsi Bucze, Jasień, Mokrzyska, Okocim,
Poręba Spytkowska, Sterkowiec, Szczepanów i Wokowice w wysokości 11% pobranej i wpłaconej kwoty
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
2) na terenie wsi Jadowniki w wysokości 8% pobranej
i wpłaconej kwoty podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/115/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w tym Dzienniku.
3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR IV/33/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
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 ze zm./ oraz art. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm./ - po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Bocheńskiego - pismo znak:
BR.0065/5/2/10 z dnia 30.11.2010 r. Rada Gminy Bochnia
uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do dróg gminnych następujące drogi
wewnętrzne:
1. Drogę na działkach nr 100, 148 o długości 0,690 km,
obręb Zawada do kategorii dróg gminnych zgodnie
z graficznym przedstawieniem jej przebiegu na mapie do celów ewidencyjnych, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Drogę na działce nr 217 o długości 0,626 km, obręb
Ostrów Szlachecki do kategorii dróg gminnych,
zgodnie z graficznym przedstawieniem jej przebiegu
na mapie do celów ewidencyjnych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Drogę na działce nr 535 o długości 0,700 km, obręb
Baczków do kategorii dróg gminnych, zgodnie
z graficznym przedstawieniem jej przebiegu na mapie do celów ewidencyjnych, który stanowi załącznik

nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10596 –

Poz. 1643
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/33/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 23 lutego 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10597 –

Poz. 1643
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/33/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 23 lutego 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10598 –

Poz. 1643
Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/33/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 23 lutego 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal
1643

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10599 –

Poz. 1644,1645

1644
1644

UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 11 ust. 3 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.)

- Poradnia dermatologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia reumatologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia rehabilitacyjna - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia urologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia stomatologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia logopedyczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia medycyny pracy - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia neonatologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia neurologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Gabinet zabiegowy - Bochnia ul. Floris 22,
- Laboratorium analityczne - Bochnia ul. Floris 22,
- Pracownia protetyki stomatologicznej - Bochnia ul.
Floris 22
- Poradnia pulmonologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia endokrynologiczna - Bochnia ul. Floris 22,
- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Jakubowskiego 12,
- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Konfederatów Barskich 27,
- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Kazimierza
Wielkiego 71,
- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Windakiewicza 23,
- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Krakowska
20,
- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Bernardyńska 1,
- Gabinet medycyny szkolnej - Bochnia ul. Brzeźnicka
180,
- Komórka d/s finansowo - księgowych,
- Komórka d/s administracyjno - organizacyjnych,
- Dział (Pracownia Fizjoterapii),
- Punkt Szczepień - Bochnia ul. Floris 22"

Rada Miasta Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się uchwalone przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bochni następujące zmiany
w Statucie tego Zakładu, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr VII/68/99 Rady Miejskiej w Bochni z dnia
25 marca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bochni, zmienionym uchwałami Nr IX/95/
99 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 27 maja 1999 r.,
Nr XXII/228/2000 Rady Miejskiej w Bochni z dnia
29 czerwca 2000 r.,Nr XLII/409/02 Rady Miejskiej
w Bochni z dnia 25 kwietnia 2002 r., Nr XII/120/03 Rady
Miejskiej w Bochni z dnia 27 sierpnia 2003 r., Nr IV/42/07
Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 stycznia 2007 r.,
Nr XV/158/07 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 grudnia 2007 r., Nr XXX/298/09 Rady Miejskiej w Bochni
z dnia 29 stycznia 2009 r. oraz Nr XL/379/09 Rady Miasta
Bochnia z dnia 29 grudnia 2009 r.:
1) §1 ust. 1 otrzymują brzmienie:
"§1.1. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bochni zwany dalej "Zakładem", jest
samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej. Zakład
może używać skróconej nazwy "SPM ZOZ".
2) W Dziale III zatytułowanym "ORGANY I STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
ZAKŁADU" ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
"1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
- Poradnia lekarza podstawowej opieki - Bochnia ul.
Floris 22,
- Poradnia dziecięca Nr 1 - Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia dziecięca Nr 2 - Bochnia ul. Jakubowskiego
6,
- Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Bochnia ul. Floris 22,
- Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej - Bochnia ul. Floris 22,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochni.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
2. Uchwała podlega nadto ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

1644

1645
1645

UCHWAŁA NR V/33/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Statutów dla Osiedli Gminy Miasta Bochnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i 3
i art. 37 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 53 Statutu Gminy Miasta Bochnia przyjętego uchwałą

Nr VXXXIV/337/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie
Statutu Gminy Miasta Bochnia
Rada Miasta Bochnia uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10600 –

Poz. 1645

§ 1. Nadaje się Statuty Osiedlom Gminy Miasta
Bochnia:

o treści określonej w załącznikach Nr 1 - 14 do
uchwały.

1) Nr 1 "ŚRÓDMIEŚCIE-CAMPI"
2) Nr 2 "SŁONECZNE"
3) Nr 3 "KRZĘCZKÓW-ŁYCHÓW"
4) Nr 4 "UZBORNIA"
5) Nr 5 "NIEPODLEGŁOŚCI"
6) Nr 6 "WINDAKIEWICZA"
7) Nr 7 "KOLANÓW"
8) Nr 8 "DOŁUSZYCE"
9) Nr 9 "CHODENICE"
10) Nr 10 "KURÓW"
11) Nr 11 "ŚW. JANA-MUROWIANKA"
12) Nr 12 "SMYKÓW"
13) Nr 13 "KAROLINA-KRZECZOWSKA"
14) Nr 14 "PROSZOWSKIE"

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bochni
Nr XX/221/04 z dnia 27 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
STATUT OSIEDLA Nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE-CAMPI” W GMINIE MIASTA BOCHNI
Rozdział 2
Struktura organizacyjna

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE-CAMPI” –
zwanego dalej Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Place:
B. Wstydliwego, Ks. Antoniego Czaplińskiego, Gazaris, Św. Kingi, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Kazimierza Pułaskiego.
Ulice:
Andrzeja Benesza, Biała, Bernardyńska, Bracka, Gejzy
Bukowskiego, Campi, Tadeusza Czackiego, Dominikańska, Prof. Stanisława Fischera, Floris (do skrzyżowania z Pl. Bolesława Wstydliwego), Ks. Walentego
Gadowskiego, Gazaris, Górników, Gołębia, Kazimierza Wielkiego, Konstytucji 3- Maja (do skrzyżowania
z ul. Karosek), Kowalska, Krakowska (do skrzyżowania
z ul. Edwarda Windakiewicza), Józefa Ignacego Kraszewskiego, Tadeusza Kościuszki, Władysława Kiernika, Św. Marka, Jana Matejki, Adama Mickiewicza,
Niecała, Oracka, Parkowa, Polna, Regis, Rynek, Rzeźnicka, Różana, Józefa Romana, Solna, Solna Góra,
Ludwika Stasiaka, Storynka, Studencka, Sutoris,
Świętokrzyska, Szewska, Wąska, Wolnica, Edwarda
Windakiewicza (domy prywatne), Warzelnicza, Za
Szybem, Zaułek Św. Mikołaja, Skwer Waleriana Kasprzyka.

§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
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2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.
2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Poz. 1645

§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu
Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty
i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
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sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
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15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 2 „SŁONECZNE” GMINY MIASTA BOCHNIA
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 2 „SŁONECZNE” – zwanego
dalej Osiedlem.

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:

§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.

1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.

2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.

5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Marii Bielawskiej, Piotra Galasa, Konstytucji 3- Maja
(od skrzyżowania z ul. Karosek do torów kolejowych),
Krzeczowska (do torów kolejowych), Antoniego Langera, Kolejowa, Św. Leonarda, Pod Lipką, Ks. Józefa
Poniatowskiego, Trudna, Więźniów Oświęcimia, Wojska Polskiego.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna

7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.

§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.

2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez

1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
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określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.

2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.

Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji

4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty
i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.

§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4)
organizowanie
samopomocy
mieszkańców
i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
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12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
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3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
STATUT OSIEDLA Nr 3 „KRZĘCZKÓW – ŁYCHÓW” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 3 „KRZĘCZKÓW – ŁYCHÓW” –
zwanego dalej Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Brzeska, Brzeźnicka (za obwodnicą do granic miasta),
Dębcza, Stanisława Gąsiorka, Waleriana Hillebranda,
Krzęczków; Konfederatów Barskich, Łychów, Łopianka, Heleny Modrzejewskiej, Murowianka (od
ul. Brzeźnickiej do kapliczki), Myśliwska, Ogrodowa,
Wawrzyńca Pisza, Podedworze, Św. Urbana, Ks. Stanisława Wójtowicza.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 4. 1. Organami Osiedla są:

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
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zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół
podpisuje
Przewodniczący
zebrania
i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.
2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.
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3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty
i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
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Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
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10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia.
3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik nr 4
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 4 „UZBORNIA” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 4 „UZBORNIA” – zwanego dalej
Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Plac:
Turka
Ulice:
Jana Kantego Andrusikiewicza, Michała Czyżewicza,
Gen. Henryka Dąbrowskiego, Edwarda Dembowskiego, Gipsowa, Juliana Goslara, Górska, Gródek Wójtowski, Franciszka Hoszarda, Kącik, Leśna, Nad Babicą, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Uzbornia, Węgierska, Widok, Wiśnicka (do skrzyżowania z obwodnicą), Józefa Wybickiego, Zalesie Dolne.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.

§ 4. 1. Organami Osiedla są:

2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:

3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.

1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.

4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.

§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.

5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.

2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
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2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Poz. 1645

§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
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10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;

Poz. 1645

2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik nr 5
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 5 „NIEPODLEGŁOŚCI” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 5 „NIEPODLEGŁOŚCI” – zwanego dalej Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Gen. Waleriana Czumy, Gen. Tadeusza Jakubowskiego, Krakowska (od skrzyżowania z ul. Edwarda Windakiewicza), Legionów Polskich, Marcina Samlickiego, Płk Józefa Serugi, Bogusława Serwina, Gen. Mariana Turkowskiego, Wybickiego, Zalesie Dolne.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;

2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
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zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.
2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.

Poz. 1645

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty
i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
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Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
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10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10613 –

Poz. 1645
Załącznik nr 6
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 6 „WINDAKIEWICZA” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 6 „WINDAKIEWICZA” – zwanego
dalej Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Edwarda Windakiewicza (bloki), Legionów Polskich
(bloki nr 5, 7, 9, 11), Zaułek Franciszka Mollo.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna

5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.

§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.

2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.

1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.

2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.

3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.

2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddziel-
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nym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
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Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:

1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
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14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie
i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
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3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik nr 7
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 7 „KOLANÓW” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.

§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 7 „KOLANÓW” – zwanego dalej
Osiedlem.

§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.

czym.

2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Armii Krajowej, Kazimierza Brodzińskiego, Czerwieniec, Dołuszycka (od ul. Wiśnickiej), Kolanowska,
Krakowskie Przedmieście, Zdzisława Włodka, Ks.
Władysława Kuca, Nowy Świat, Św. Pawła Apostoła,
Włodzimierza Podgórca, Jana Sondla, Stanisława
Wyspiańskiego, Stanisława Pachuty.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonaw3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
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Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.
2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
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4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
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Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
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10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik nr 8
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 8 „DOŁUSZYCE” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 8 „DOŁUSZYCE” – zwanego
dalej Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:

1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.

Ulice:
Dębnik, Dołuszycka (od obwodnicy), Pagórek, Lucjana
Rydla, Strzelecka, Wiśnicka (od obwodnicy do granic
miasta).

7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna

§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.

§ 4. 1. Organami Osiedla są:

2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:

3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.

1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.

4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.

§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.

5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.

2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:

§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddziel-
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nym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty
i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
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Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:

1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
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14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
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3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia.
3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik nr 9
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 9 „CHODENICE” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 9 „CHODENICE” – zwanego dalej
Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Mjr „Bacy”, Brzozowa, Chodenicka, Edwarda Karasia,
Karosek, Kręta, Lipie, Tadeusza Popka, Trinitatis,
Wąwóz, Mikołaja Volkmara, Wodociągowa, Ks. Józefa Tischnera.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.

§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.
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4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:

Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.

§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.

5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.
2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:

5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.

1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.

§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.

3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.

§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.

4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu

2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środ-
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kami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
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13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10623 –

Poz. 1645
Załącznik nr 10
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 10 „KURÓW” GMINY MIASTA BOCHNIA
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 10 „KURÓW” – zwanego dalej
Osiedlem.

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:

§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.

1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.

2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.

5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Prof. Franciszka Bujaka, Władysława Grabskiego,
Karola Frycza, Kurów, Krzyżaki, Wacława Korty, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ferdynanda Maissa, Romana Niwickiego, Przysieki, Macieja Rataja, Władysława Skoczylasa, Serafińskich, Spiska, Wincentego
Witosa, Michała Żółkiewicza.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna

7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.

§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.

2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególno-

2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez

ści:
1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
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2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń, o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach
podjętych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców
i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
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§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) llokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
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10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
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2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia.
3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik nr 11
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 11 „JANA – MUROWIANKA” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.

§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 11 „JANA – MUROWIANKA” –
zwanego dalej Osiedlem.

§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.

czym.

2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Brzeźnicka (do obwodnicy), Floris (od Pl. Bolesława
Wstydliwego), Św. Jana, Zygmunta Krasińskiego,
Murowianka (do obwodnicy), Płk Stefana Osiki.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonaw3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
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3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.
2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddziel-
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nym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty
i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
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Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4)
organizowanie
samopomocy
mieszkańców
i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9)
Wyrażanie
opinii
w sprawie
nadawania
i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
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10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Poz. 1645
Załącznik nr 12
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 12 „SMYKÓW” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 12 „SMYKÓW” – zwanego dalej
Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:

1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.

Ulice:
Birków, Graniczna, Hutnicza (na wschód od ul. Wygoda), Krzyżanowicka, Smyków, Wygoda (od skrzyżowania z ul. Hutniczą).

7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna

§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.

§ 4. 1. Organami Osiedla są:

2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególno-

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.

ści:

2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

jest

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonawczym.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.

1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.

2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.

3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.

2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddziel-
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nym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty
i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.

Poz. 1645
Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:

1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4)
organizowanie
samopomocy
mieszkańców
i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10630 –

14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;

Poz. 1645

3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik nr 13
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 13 „KAROLINA – KRZECZOWSKA” GMINY MIASTA BOCHNIA
2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonaw-

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

czym.

§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 13 „KAROLINA – KRZECZOWSKA” – zwanego dalej Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Karolina, Krzeczowska (od torów kolejowych), Franciszka Kaima.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 4. 1. Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc
od dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców
w Osiedlu organem uchwałodawczym.

jest

3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane
jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być
zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze
do rad gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez
Burmistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną
i techniczną obsługę wyborów.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
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2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu, co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie
z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi
przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane
w celu wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu
wyboru, Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego
Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców
jest protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta.
Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadania określone
w niniejszym Statucie.
2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia
Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.

Poz. 1645

§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami
i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy
w sesjach Rady Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem środków finansowych Osiedla stosownie do
postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu
Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi
z terenu Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia
uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków
przysługuje:

5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.

1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla, jego
przewodniczącego lub poszczególnych członków,
Radzie Miasta składa na piśmie jej przewodniczący.

§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do
głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.

3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz
Miasta zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie
Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.

§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz
Miasta.

4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa składu Zarządu.

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany
jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym głosowaniu bezwzględną większością głosów,
osób uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu
Osiedla. Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla
pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:
1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników mienia komunalnego i rozporządzanie środkami w granicach określonych niniejszym Statutem
oraz Statutem Gminy Miasta Bochnia;
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2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych;
4)
organizowanie
samopomocy
mieszkańców
i inicjatyw lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów
istotnych dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie
organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam,
a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic,
bibliotek,
terenów
sportoworekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach
zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla
tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych i kultury fizycznej;
10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;

Poz. 1645

14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
Rozdział 4
Mienie Osiedla
Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.
§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz
Miasta może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.
Rozdział 5
Gospodarka Finansowa
§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach statutowych kompetencji do dysponowania:
1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych
przez Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby samorządu osiedlowego, określanych jako
wydatki jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.
§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż
określona w § 12 i 15.
§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.
2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady
Miasta.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.
2. Zmiana niniejszego Statutu
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

następuje

3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji
niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik nr 14
do uchwały nr V/33/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 lutego 2011 r.

STATUT OSIEDLA Nr 14 „PROSZOWSKIE” GMINY MIASTA BOCHNIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut osiedla określa organizację i zakres
działania Osiedla Nr 14 „PROSZOWSKIE” – zwanego
dalej Osiedlem.
§ 2. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Bochni zwanego dalej Miastem.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej
i prowadzi działalność w ramach osobowości prawnej
Miasta w granicach upoważnień określonych niniejszym
Statutem.
§ 3. Osiedle obejmuje następujące obszary:
Ulice:
Garncarska, Gazowa, Julii i Wojciecha Goczałkowskich,
Romana Grodeckiego, Hutnicza (na zachód od ul. Wygoda), Krótka, Łany, Na Buczków, Na Kąty, Partyzantów,
Proszowska, Jana Ptaśnika, Ludwika Piotrowicza, Tadeusza Rejtana, Składowa, Ks. Stanisława Staszica, 20
Stycznia, Wygoda (od skrzyżowania z ul. Hutnicza), Stefana Żeromskiego.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 4. 1. Organami Osiedla są:

mistrza Miasta, który zapewnia organizacyjną i techniczną obsługę wyborów.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zdolne do
podejmowania uchwał jeżeli:
1) zostało zwołane w sposób określony w ust. 2 lub 3;
2) uczestniczy w nim, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu,
co najmniej 20 osób uprawnionych, zgodnie z ust. 1.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów
w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi przewodniczący Zarządu Osiedla. Zebranie zwołane w celu
wyboru Zarządu Osiedla – prowadzi do czasu wyboru,
Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji lub osoba
upoważniona przez Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców jest
protokołowany przez pracownika Urzędu Miasta. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 7. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego
Zebrania Mieszkańców i zadania określone w niniejszym
Statucie.
2. zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

2. Zarząd Osiedla jest jego organem wykonaw-

1) przygotowanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu w granicach określonych
przez Burmistrza Miasta;
4) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Osiedla;
5) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdań ze swej działalności.

3. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest
przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwoływane są
przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu Osiedla prowadzi jego przewodniczący.

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców;
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata, licząc od
dnia wyboru Zarządu Osiedla.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest w Osiedlu organem uchwałodawczym.
czym.

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców może być zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Osiedla;
2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla;
3) z inicjatywy Burmistrza Miasta.
§ 6. 1. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców biorą
udział osoby zameldowane na pobyt stały w granicach
Osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze do rad
gmin.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane
przez Zarząd Osiedla, który informuje mieszkańców
o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców, którego celem
jest wybór Zarządu Osiedla jest zwoływane przez Bur-

4. Posiedzenie Zarządu Osiedla jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 8. 1. Zarząd Osiedla składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków wybranych w głosowaniu
tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów,
przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyborcze.
2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w granicach
określonych w ust. 1 w drodze głosowania jawnego
przed przystąpieniem do wyborów.
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3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wybierany jest
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców w oddzielnym
głosowaniu bezwzględną większością głosów, osób
uprawnionych, w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarządu Osiedla.
Funkcję sekretarza można łączyć z funkcją przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje
pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz uczestniczy w sesjach Rady
Miasta z głosem doradczym.
2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) przewodniczy obradom Zarządu Osiedla;
2) wykonuje czynności związane z zagospodarowaniem
środków finansowych Osiedla stosownie do postanowień Zarządu Osiedla i sporządza rozliczenie z tej
działalności;
3) organizuje współdziałanie organów samorządu Osiedla z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi z terenu
Osiedla;
4) przekazuje odpisy uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwał;
5) informuje mieszkańców Osiedla poprzez komunikaty
i ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń,
o pracy Zarządu Osiedla oraz uchwałach podjętych
przez Ogólne Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla;
6) informuje mieszkańców Osiedla o sposobie załatwienia wniosków kierowanych przez Ogólne Zebranie
Mieszkańców do Burmistrza Miasta.
§ 10. 1. Odwołanie Zarządu następuje w tym samym trybie co powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Prawo odwołania Zarządu Osiedla, jego przewodniczącego lub poszczególnych członków przysługuje:
1) Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, o ile uczestniczy
w nim co najmniej 50 osób uprawnionych;
2) Radzie Miasta w razie rażącego niewykonywania
obowiązków lub naruszania Statutu Osiedla, działania
na szkodę osiedla lub gminy, popełnienia innego czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców; wniosek
o odwołanie Zarządu Osiedla, jego przewodniczącego
lub poszczególnych członków, Radzie Miasta składa
na piśmie jej przewodniczący.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu lub zmniejszenia liczby pozostałych członków Zarządu poniżej dwóch, Burmistrz Miasta
zwołuje w ciągu 14 dni Ogólne Zebranie Mieszkańców
w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 11. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla
sprawuje Rada Miasta Bochnia oraz Burmistrz Miasta.
2. Burmistrz Miasta udziela organom Osiedla pomocy w wykonywaniu ich funkcji statutowych.
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Rozdział 3
Zadania Osiedla, sposób ich realizacji
§ 12. Do zadań Osiedla należy:

1) zarządzanie, korzystanie z powierzonych składników
mienia komunalnego i rozporządzanie środkami
w granicach określonych niniejszym Statutem oraz
Statutem Gminy Miasta Bochnia;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie spraw socjalnobytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu,
wypoczynku i innych związanych z obszarem Osiedla;
3) współdziałanie z Radą Miasta przy przeprowadzaniu
referendum i konsultacji społecznych;
4) organizowanie samopomocy mieszkańców i inicjatyw
lokalnych, kształtowanie zasad współżycia społecznego;
5) wnioskowanie do Rady Miasta lub Burmistrza Miasta
o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie problemów istotnych
dla mieszkańców Osiedla;
6) współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w Osiedlu;
7) współpraca z radnymi Rady Miasta w zakresie organizacji ich spotkań z wyborcami oraz przedstawianie im
uwag wniosków dotyczących Osiedla;
8) wyrażanie opinii oraz wniosków na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych
gminy, których zadaniem jest realizacja zadań
o charakterze użyteczności publicznej.
9) Wyrażanie opinii w sprawie nadawania i zmieniania
nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie
Gminy Miasta Bochnia
§ 13. Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców osiedlam, a w szczególności dotyczących:
1) lokalizacji garaży i miejsc parkingowych;
2) prac konserwacyjnych i remontowych na terenie
Osiedla, w tym remontu dróg;
3) lokalizacji zakładów (obiektów) produkcyjnych
i usługowych, których działalność może być uciążliwa
dla otoczenia;
4) przyjmowania w zarząd budynków osiedlowych,
świetlic, bibliotek, terenów sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacji świadczeń lekarskich w poradniach zdrowia, pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych;
6) organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego, a szczególnie przebiegu przez teren osiedla tras
linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;
7) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną,
kanalizację, utrzymanie czystości i porządku;
8) organizacji i funkcjonowania placówek wychowania
przedszkolnego, szkół podstawowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych;
9) organizacji i funkcjonowania placówek kulturalnych
i kultury fizycznej;
10) funkcjonowania targowisk i placówek handlowych;
11) zieleni komunalnej i zadrzewień;
12) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
13) wyboru Zarządu Osiedla;
14) określanie kierunków działania Zarządu Osiedla;
15) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu
Osiedla;
16) uchwalanie do 15 września każdego roku wniosków do
Rady Miasta dotyczących przyszłorocznego budżetu.
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Rozdział 4
Mienie Osiedla

§ 17. Osiedle nie posiada osobowości prawnej i nie
prowadzi działalności gospodarczej innej niż określona
w § 12 i 15.

Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych odrębnie.

§ 18. 1. Osiedle nie posiada własnego budżetu.
Środki finansowe dla potrzeb Osiedla wydziela się
w ramach budżetu Gminy Miasta Bochnia.

§ 15. Na wniosek Zarządu Osiedla Burmistrz Miasta
może powierzyć Osiedlu zarządzanie i korzystanie
z określonych
składników
mienia
komunalnego
w granicach czynności zwykłego zarządu.

2. Środki pochodzące z budżetu mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady Miasta.

Rozdział 5
Gospodarka Finansowa

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w ramach
statutowych kompetencji do dysponowania:

§ 19. 1. Rada Miasta może uchylić uchwały organów Osiedla, gdy są one sprzeczne z obowiązującym
prawem.

1) dochodami z gospodarowania składnikami mienia
określonymi w § 12 pkt. 1 w grupach ustalonych przez
Burmistrza Miasta;
2) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby
samorządu osiedlowego, określanych jako wydatki
jednostek pomocniczych gminy;
3) wpływami z dotacji, imprez, konkursów, kiermaszy
i tym podobnych działań przez siebie organizowanych.

2. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie
właściwym do jego uchwalenia.
3. W sprawach spornych wiążącej interpretacji niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR V/39/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14 ust. 5 i 6 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.
U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Miejska w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola
i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
prowadzone przez Gminę Miasta Bochnia w zakresie
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.
2. Przedszkola realizują programy wychowania
przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, zapewniając bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 730 do 1230.
3. Świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze przekraczające podstawę programową obejmują
między innymi realizację zadań w zakresie adaptacji
dzieci w środowisku przedszkolnym, rozwijanie zdolności twórczych i wspieranie indywidualnych zainteresowań, zapewnienie fachowej opieki pedagogicznej, organizowanie zajęć specjalistycznych, naukę religii, zajęcia
sportowe, relaksacyjno - wyciszające oraz zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców.
4. Za korzystanie ze świadczeń przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia w zakresie zajęć
wykraczających poza podstawę programową wychowa-

nia przedszkolnego ustala się opłatę miesięczną w następującej wysokości:
1) za pobyt dzienny powyżej 5 do 7 godzin - 100,00 zł
(słownie: sto zł) miesięcznie;
2) za pobyt dzienny powyżej 7 do 10 godzin - 120,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia zł) miesięcznie.
5. Miesięczną wysokość opłaty ustalonej w ust. 4
obniża się odpowiednio do 80% za drugie i 60% za trzecie i następne dziecko z danej rodziny uczęszczające do
przedszkola.
6. Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalana
w oparciu o deklarowaną przez rodziców (prawnych
opiekunów) liczbę godzin pobytu dziennego dziecka
w przedszkolu i zakresu świadczeń.
7. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola
w trakcie trwania miesiąca, rodzic dziecka (opiekun
prawny) wnosi opłatę proporcjonalną liczoną od dnia
zapisania dziecka.
8. Szczegółowy zakres świadczeń, wysokość
i terminy wnoszenia opłat, w tym również za korzystanie
ze świadczeń przedszkola w okresie wakacyjnym określa
umowa cywilnoprawna zawierana na dany rok szkolny
pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola.
9. Dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
Gmina Miasta Bochnia zapewnia zgodnie z potrzebami
rodziców bezpłatną opiekę w świetlicy szkolnej.
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§ 2. Rodzic (opiekun prawny) wnosi odpłatność za
wyżywienie dziecka kalkulowaną w przedszkolu. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola
wspólnie z Radą Rodziców, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Bochnia. Stawka żywieniowa w całości
przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych,
z których są przygotowywane posiłki.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 5
i 6 oraz § 2 uzyskiwane z odpłatności za korzystanie
z przedszkola oraz za wyżywienie stanowią dochody
budżetu Gminy Miasta Bochnia.
§ 4. Określa się następujące kryteria zwolnień
z opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta
Bochnia ustalonej w § 1 niniejszej uchwały:
1) za nieobecność dziecka w przedszkolu trwającą nieprzerwanie co najmniej 30 dni, spowodowaną chorobą dziecka, po przedłożeniu stosownego zaświadczenia dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko
uczęszcza, przysługuje zwolnienie z opłaty miesięcznej, o której mowa w § 1, a jeżeli nieobecność ta trwa
dłużej, to zwolnienie przysługuje w wysokości 1/30
opłaty miesięcznej za każdy dalszy dzień nieobecności. Obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
jest rozliczane w kolejnym miesiącu uczęszczania
dziecka do przedszkola
2) dzieci, za które koszt żywienia pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, po złożeniu przez
rodzica (prawnego opiekuna) w Miejskim Zespole
Edukacji w Bochni pisemnego wniosku wraz z decyzją
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni dotyczącą dożywiania dziecka od pierwszego dnia miesiąca, jeżeli wniosek został złożony do 15 - dnia miesiąca lub od 1 - dnia następnego miesiąca, jeżeli
wniosek został złożony po 15 - dniu miesiąca, na czas
nie dłuższy niż w decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bochni,

Poz. 1646,1647

3) dzieci niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, po złożeniu pisemnego
wniosku do Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka wraz z w/w
orzeczeniem od 1 - dnia miesiąca, jeżeli wniosek został złożony do 15 - dnia miesiąca lub od 1 - dnia następnego miesiąca, jeżeli wniosek został złożony po 15
- dniu miesiąca, na czas nie dłuższy niż określony
w orzeczeniu.
§ 5. W uzasadnionych przypadkach z powodu bardzo trudnej sytuacji losowej rodziny dziecka, w szczególności: pożaru lub zalania domu/mieszkania, nagłej
ciężkiej choroby członka rodziny dziecka, nieszczęśliwego wypadku członka rodziny dziecka, śmierci rodzica
(prawnego opiekuna), Burmistrz Miasta Bochnia może
zwolnić z opłaty określonej w § 1 po złożeniu pisemnego
wniosku do Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni przez
rodzica (prawnego opiekuna) dziecka, po uzyskaniu
pozytywnej opinii dyrektora przedszkola, na czas ściśle
określony.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/92/2007r.Rady Miejskiej w Bochni z dnia 31 maja 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta
Bochnia (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 539 poz. 3536)
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011
roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR VI/49/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk „Hali Targowej” i „ Placu Rolnego”
na Placu Gazaris.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.),
Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje:
§ 1. W Regulaminie „Hali Targowej” na Placu Gazaris w Bochni stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XIV/146/03 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminów Targowisk „Hali Targowej” i „Placu Rolnego” na Placu
Gazaris wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako
ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Funkcjonowanie szaletów umiejscowionych
w Hali Targowej stanowić będzie przedmiot odrębnego uregulowania. "
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za ład, porządek, czystość i wykonywanie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiedzialny jest kierownik Targowiska (Hali Targowej i Placu Rolnego), którym będzie wyłoniony
we właściwym trybie zarządca nieruchomości. "
3) w § 3 skreśla się ust.4;
4) w § 4 ust.1 skreśla się tiret piąte;
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10.1.Osoby prowadzące działalność na terenie
Hali są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu Hali Targowej, przepisów sanitarno – epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym.
„2. Na Hali Targowej obowiązuje opłata za świadczenia dodatkowe, t.j. utrzymanie czystości,
wywóz nieczystości, koszty konserwatora urządzeń elektrycznych, klimatyzacyjnych i wodno –
kanalizacyjnych, koszty związane z ochroną
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obiektu, energię elektryczną, wodę i gaz
z zastrzeżeniem ust. 3,4 i 5.
„3. Koszty energii elektrycznej i gazu używanych
do eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych ponoszą w 1/3 Gmina Miasta Bochnia, 2/3 najemcy boksów handlowych na Hali Targowej odpowiednio do zajmowanej powierzchni.
„4. Koszty energii elektrycznej używanej do oświetlenia
ciągów
komunikacyjnych
ponosi
w całości Gmina Miasta Bochnia.
„5. Koszty energii elektrycznej, wody zużywanej
w boksach handlowych ponoszą w całości ich
najemcy według wskazań subliczników.
„6. Opłatę za świadczenia dodatkowe (ustalaną na
12 miesięcy z góry przez Burmistrza Miasta
Bochnia według faktycznie poniesionych kosztów za poprzedni okres rozliczeniowy) pobiera
kierownik Targowiska. Okresem rozliczeniowym
jest okres 12 miesięcy. Opłata za świadczenia
dodatkowe przekazywana jest co najmniej raz
w miesiącu za pośrednictwem kierownika Targowiska do budżetu Gminy Miasta Bochnia.
„7. Kierownik Targowiska zobowiązany jest przedstawić najemcom (osobom posiadającym
umowy najmu lokali użytkowych na Hali Targowej) pisemne rozliczenie kosztów ponoszonych z tytułu świadczeń dodatkowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
„8. Nadpłatę opłaty za świadczenia dodatkowe
stwierdzoną podczas rozliczania kosztów ponoszonych z tytułu świadczeń dodatkowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego reguluje się
poprzez pomniejszenie kosztów ponoszonych
przez najemcę z tytułu świadczeń dodatkowych
w następnym okresie rozliczeniowym.
„9. Niedopłatę opłaty za świadczenia dodatkowe
stwierdzoną podczas rozliczania opłat ponoszonych z tytułu świadczeń dodatkowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego reguluje się
poprzez zwiększenie opłat ponoszonych przez
najemcę z tytułu świadczeń dodatkowych
w następnym okresie rozliczeniowym. "
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§ 2. W Regulaminie Targowiska „Placu Rolnego”
na Placu Gazaris w Bochni stanowiącym załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/146/03 Rady Miejskiej w Bochni
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminów Targowisk „Hali Targowej” i „Placu Rolnego”
na Placu Gazaris wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za ład, porządek, czystość i wykonywanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest kierownik Targowiska (Hali Targowej i Placu Rolnego), którym będzie wyłoniony
we właściwym trybie zarządca nieruchomości. "
2) w § 3 skreśla się ust.3;
3) w § 4 ust.1 skreśla się tiret czwarte;
4) w § 12 ust. 1 , 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„"1. Na Targowisku „Plac Rolny” obowiązują następujące opłaty:
„1) opłata targowa określona obowiązującą
uchwałą Rady Miasta Bochnia;
„2) opłata za świadczenia dodatkowe, tj. za
utrzymanie czystości, wywóz nieczystości
oraz zużycie wody ustalona na 12 miesięcy
z góry przez Burmistrza Miasta Bochnia,
według faktycznie poniesionych kosztów za
poprzedni okres rozliczeniowy.
„2. Opłaty o których mowa w ust.1 pobierają:
„1) opłata targowa – inkasent ustanowiony
uchwałą Rady Miasta Bochnia;
„2) opłata za świadczenia dodatkowe kierownik
Targowiska.
„3.Wysokość opłat wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2
winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.
Tabela opłat winna być również w posiadaniu
inkasenta i kierownika Targowiska." "
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych
na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. nr 71
poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn. zm.).
Rada Miasta Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/321/09
Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania
pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta
Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
w tej strefie pkt. II. otrzymuje brzmienie:
„II. Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochniawykaz parkingów, na których pobierane będą
opłaty za parkowanie:
„1. ul. Rynek- strona południowa,
„2. Plac Gen. Leopolda Okulickiego- strona północna, zachodnia i wschodnia,
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„3. ul. Biała,
„4. Plac Św. Kingi- strona północna,
„5. Plac Gazaris- za halą targową,
„6. ul. Gazaris- na odcinku przyległym do hali
targowej od strony placu parkingowego
oraz od strony Wyższej Szkoły Ekonomicznej,
„7. ul. Stanisława Fischera,
„8. Plac przy ul. Floris,
„9. ul. Solna,
„10. ul. Wolnica,
„11. ul. Różana- od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do budynku Starostwa Powiatowego,
„12. ul. Adama Mickiewicza,
„13. ul. Dominikańska,
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„14. Plac Gen. Pułaskiego- pod kawiarnią „Jubilatka” oraz pod sklepem „Floris”,
„15. Plac Bolesława Wstydliwego- płatne parkowanie wyłącznie w czwartki i w soboty "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega nadto ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia oraz w prasie lokalnej.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR VI/51/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13).
Rada Miasta Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez
operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest
Gmina Miasta Bochnia w wysokości 0,05 zł za jedno
zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

2. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 ulega
zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu
średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na
dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR VI/38/2011
RADY GMINY BORZĘCIN
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180
poz. 1493 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
uchwala co następuje:

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 1. Określa się tryb i sposób powołania
i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Małek

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Borzęcin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Poz. 1650
Załącznik
do uchwały Nr VI/38/2011
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 30 marca 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
2. Obszarem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest teren Gminy Borzęcin.
3. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
4. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na
problem.
§ 2. Tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest
przez Wójta Gminy Borzęcin w drodze zarządzenia.
2. Wójt powołuje członków Zespołu spośród
przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a
ust. 3 i ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borzęcinie, Posterunku Policji w Szczurowej, jednostek oświatowych z terenu Gminy Borzęcin, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Borzęcinie oraz w Szczepanowie, Zespołu Sądowej
Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Brzesku, Parafii z terenu Gminy Borzęcin, Świetlicy Środowiskowej w Borzęcinie.
3. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy
Borzęcin może poszerzyć skład Zespołu Interdyscyplinarnego o podmioty o których mowa w art. 9a
ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw.
4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Borzęcin, a podmiotami których przedstawiciele powołani zostaną do
Zespołu.
5. Członkowie Zespołu powoływani są na czas
nieokreślony.
6. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zespołu Wójt Gminy Borzęcin powołuje na jego miejsce
nowego członka w trybie określonym w § 2 pkt 1.
7. Wójt Gminy Borzęcin odwołuje członka Zespołu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na jego wniosek,
3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na
członka Zespołu, przy czym wniosek o odwołanie

powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu,
4) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
8. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie
członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje
w drodze zarządzenia Wójta Gminy Borzęcin.
9. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu Zespołu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu w poufności
wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji
zadań w ramach pracy w Zespole (załącznik nr 1).
§ 3. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Wójt Gminy Borzęcin, a kolejne posiedzenia
zwołuje Przewodniczący Zespołu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu, z-ca Przewodniczącego
oraz Sekretarz w głosowaniu jawnym.
3. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie
ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również
osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka
konieczność.
5. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
6. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje
wynagrodzenie.
7. Zespół podejmuje decyzje większością głosów, w drodze jawnego głosowania.
8. Z każdego spotkania Zespołu sporządzony
jest protokół.
9. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego
mogą być tworzone grupy robocze w celu pracy nad
konkretnymi indywidualnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.
10. W skład grup roboczych mogą wchodzić
osoby spoza Zespołu, będące pracownikami instytucji
wskazanych w § 2 ust. 2 zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach
prawa i dotyczących zakresu działania tych instytucji.
11. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obo-
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wiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.

zwoływania grupy roboczej kopii wniosku zgłoszeniowego.

12. W przypadku udziału w posiedzeniu Zespołu
członków rodziny z problemem przemocy, nie odbiera
się od nich oświadczenia o zachowaniu poufności.

3. Skład grup roboczych uzależniony jest od
problemu – może być zmienny, spośród członków
Zespołu Interdyscyplinarnego. Dopuszcza się, po
konsultacji z osobą zgłaszającą sprawę, możliwość
uczestnictwa na posiedzeniu przedstawiciela innej
instytucji wchodzącej w skład Zespołu.

13. Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje
Przewodniczący Zespołu.
14. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych
programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej
polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 4. Cele Zespołu
1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
2. Usprawnienie systemu przepływu informacji
oraz reagowanie na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.
3. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
4. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
§ 5. Zadania Zespołu
1. Integracja i koordynacja działań wszystkich
podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie Gminy Borzęcin.
3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w ramach procedury
„Niebieska Karta”.
4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup
roboczych.
5. Ocena i weryfikacja prowadzonych działań,
w tym działań grup roboczych.
6. Omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu:
protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań, wnioski.
§ 6. Zwoływanie Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych
1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych może dokonać
każdy członek Zespołu. Osoba zgłaszająca sprawę
ustala z Przewodniczącym skład, miejsce i termin
posiedzenia grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się
poprzez wypełnienie przez członka Zespołu i przedstawienie Przewodniczącemu wniosku o zwołanie
posiedzenia stanowiącego załącznik nr 2.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie
grupy roboczej na podstawie wniosku zgłoszeniowego, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia
może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.
Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie

4. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
i grupy roboczej odbywa się w dni powszednie,
w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub
organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy
oraz w nagłych sytuacjach dopuszcza się możliwość
pracy w godzinach popołudniowych.
5. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się nie rzadziej niż raz na
3 miesiące celem przedstawienia zakresu wsparcia
udzielonego przez poszczególne grupy robocze.
§ 7. Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup
i środowiska
1. Grupa robocza powoływana jest w zależności
od spraw kierowanych do tejże grupy.
2. Na pierwszym spotkaniu grupa robocza ustala zadania, plan pomocy osobie, rodzinie, grupie
problemowej lub środowisku, określając osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części
działań, opis zadań dla poszczególnych członków
grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska.
3. Zadania, plan pomocy, o którym mowa
w pkt 2., ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny,
przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska,
których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych
możliwe jest określenie zadań, planu pomocy bez
obecności osoby, rodziny bądź przedstawicieli grup
problemowych lub środowiska, których posiedzenie
dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia
i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej
zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.
4. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz
osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska.
Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań
w danej sprawie.
5. Informacja o podejmowanych działaniach
grupy roboczej przekazywana jest Przewodniczącemu
Zespołu.
§ 8. Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu
i grup roboczych
1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.:
1) liczby spraw skierowanych do grup roboczych,
2) składu poszczególnych grup,
3) efektów pracy grup.
W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji
zadań przez grupy oraz, w razie potrzeby, proponuje
niezbędne korekty.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 10641 –

2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami
problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest
następująca dokumentacja:
1) wniosek zgłoszeniowy – dokument potwierdzający
zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez Zespół
Interdyscyplinarny / grupy robocze; do wniosku dołączane są kopie dokumentów dostarczonych przez
osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych
lub środowiska (wzór: załącznik nr 2)
2) pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być przekazana
do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej.
Zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych (np.
w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub zgłoszenia dokonywanego przez dziecko) grupę roboczą
zwołuje się w trybie natychmiastowym i bez wymaganej zgody (wzór: załącznik nr 3),
3) plan działań Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy
roboczej- opis zadań dla poszczególnych członków
grupy oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska (wzór: załącznik nr 4),
4) monitoring zadań podjętych w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej – realizacja podjętych działań przez członków grup robo-

Poz. 1650
czych i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk (wzór: załącznik nr 5).

3. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności.
4. Dokumentacja, o której mowa w pkt 2 i 3, jest
gromadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Borzęcinie.
Załączniki:
Oświadczenie o ochronie danych osobowych – załącznik nr 1
Wniosek zgłoszeniowy – załącznik nr 2
Zgoda na podjęcie działań i przetwarzanie danych
osobowych – załącznik nr 3
Plan działań Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy
roboczej – załącznik nr 4
Monitoring działań Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej – załącznik nr 5
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

Załącznik Nr 1
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………
(seria i nr dokumentu tożsamości)

………………………………………
(zatrudniony)

………………………………………
(stanowisko)

Wójt Gminy Borzęcin
Ja, niżej podpisana/y, informuję, że zapoznałam/łem się z treścią art. 9c ust. 1–31 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 51 ust. 12 i 23 ustawy o ochronie danych osobowych i „oświadczam, że zachowam poufność
informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich
dostępu osobom nieuprawnionym”.
………………………………
(podpis)

1
Art. 9c ust. 1: Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których
mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie,
dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.
Art. 9c ust. 2: Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich
informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na
okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.
2
Art. 51 ust. 1: „Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat
2”.
3
Art. 51 ust. 2” „Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku”.

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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Załącznik Nr 2
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
Instytucja zgłaszająca:
.....................................................................................................................................................................................................
Data zgłoszenia:
.....................................................................................................................................................................................................
Określenie problemu/ów:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Opis sytuacji (skład rodziny, fakty i okoliczności):
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Przebieg dotychczasowych działań i udzielonej pomocy:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Posiadane dokumenty:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Proponowany skład grupy roboczej:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
W spotkaniu weźmie udział/ nie weźmie udziału * przedstawiciel rodziny, w której wystąpił problem.
(niepotrzebne skreślić)
............................................
(podpis osoby zgłaszającej problem)

Data posiedzenia Zespołu:........................................(wypełnia Przewodniczący).

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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Załącznik Nr 3

ZGODA NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………..
(adres zamieszkania)

……………………………..
(telefon kontaktowy)

Wyrażam zgodę na podjęcie działań na rzecz mojej osoby/rodziny przez Zespół Interdyscyplinarny funkcjonujący
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań przez Zespół Interdyscyplinarny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Dla potrzeb pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przekazuję kserokopie następujących dokumentów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….
……………………………..
(podpis)

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
Załącznik Nr 4
PLAN DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO/GRUPY ROBOCZEJ
………………………………
(miejscowość, data)

Dotyczy (imię i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Zadania członków Zespołu/grupy roboczej:
Instytucja

Działanie

Zadania dla osoby/rodziny:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Kolejne spotkanie Zespołu/grupy roboczej – data ……………………………………………
Podpisy uczestników Zespołu/grupy roboczej:
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie Czesław Małek
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Załącznik Nr 5

MONITORING DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO/GRUPY ROBOCZEJ
………………………….
(miejscowość, data)
Dotyczy (imię i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Zadania członków Zespołu/grupy roboczej:
Zrealizowane działania

Czy osoba/rodzina wymaga dalszego wsparcia? Tak/nie

Dalsze działania

Dalsze zadania dla osoby/rodziny:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Kolejne spotkanie Zespołu/grupy roboczej – data ……………………………………………...
Podpisy uczestników Zespołu/grupy roboczej:
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
1650

1651
1651

UCHWAŁA NR VI/31/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce lub podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
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 późniejszymi zmianami) oraz art. 59
ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się:
1. szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce lub podległym jej jednostkom organizacyjnym,
2. warunki dopuszczalności zastosowania uchwały
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną,
3. organy uprawnione do udzielania tych ulg
§ 2. 1. Należności, o których mowa w § 1, mogą być
umarzane w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo po-

zostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi,
w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika
oraz uzasadnionym interesem publicznym:
1. należności mogą być umarzane w części,
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2. mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części należności,

tek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do dnia
zastosowania ulgi.

3. płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości należności, której termin płatności odroczono
albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty.

§ 4. 1. Umarzanie należności, odroczenie terminu
spłaty należności albo rozłożenie płatności całości lub
części należności na raty, o których mowa w niniejszej
uchwale, na wniosek przedsiębiorcy, w rozumieniu
przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220
poz. 1447 z późn. zm.) następuje zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), art. 107 -108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. C
2010 83.47) oraz rozporządzenia Komisji WE nr 1998/
2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L
2006.379.5).
2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której
mowa w § 4 ust. 1, jest zobowiązany do przedstawienia
organowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza
informacji, zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59
poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz.311).

§ 7. 1. Decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu
lub rozłożeniu na raty należności podejmuje w formie
zarządzenia Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce jeżeli
należność nie przekracza kwoty 10.000 zł z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu lub
rozłożeniu na raty należności przypadającym jednostkom podległym Gminie Dobczyce podejmuje w formie
zarządzenia Kierownik Jednostki, jeżeli należność nie
przekracza kwoty 500,00 zł.
3. Decyzję o umorzeniu podejmuje w formie zarządzenia Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarczej jeżeli
należność przekracza kwotę 10.000 zł i nie jest większa
niż 40.000 zł.
4. Decyzję o odroczeniu terminu lub rozłożeniu na
raty należności podejmuje w formie zarządzenia Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarczej jeżeli należność przekracza 10.000 zł.

§ 5. 1. Do umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności upoważnia się organy
i osoby wymienione w § 7.

5. W przypadku należności przekraczającej kwotę
40.000 zł. decyzję o umorzeniu podejmuje na wniosek
Burmistrza Rada Miejska w Dobczycach w formie
uchwały.

2. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje,
w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa
cywilnego.

§ 8. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających od pracowników lub byłych pracowników Urzędu
Gminy i Miasta Dobczyce upoważniony jest Burmistrz
Gminy i Miasta Dobczyce.

3. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. Burmistrz Gminiy i Miasta Dobczyce przedstawia Radzie Miejskiej informację dotycząca wykonania
niniejszej uchwały sporządzaną wg stanu na dzień
31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie
do 30 kwietnia roku następnego.

4. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności
ubocznych.
5. Przepisy ust 4. oraz § 2 , § 3 i § 5 uchwały nie
stosuje się do należności, których sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają
odrębne przepisy.
§ 6. 1. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odse1651

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR VII/27/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada
Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Iwkowa 10 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr III/17/02 Rady Gminy
w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Iwkowa 8 punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR IV/36/2011
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone
przez Gminę Lisia Góra.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 14. ust. 5 w związku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). – Rada Gminy Lisia Góra
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Lisia Góra zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej.
2. Świadczenia określone w ust.1. realizowane są
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach
od 7.00 do 12.00.
§ 2.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole poza
czasem określonym w § 1 obejmują realizacje zajęć
wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, przy
zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych
warunków pobytu.
2. Ustala się odpłatność za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar o którym mowa
w § 1 w następującej wysokości:
1) za pierwszą godzinę po zrealizowaniu świadczenia
opisanego w § 1 w wysokości 1,40 zł.
2) za pozostałe godziny w wysokości 0,50 zł. za każda
godzinę.

3. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako
iloczyn: stawki godzinowej o której mowa w ust. 2 deklarowanej przez rodziców /opiekunów prawnych/, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w § 1 oraz liczby dni w danym miesiącu.
§ 3. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach określonych w umowie o której mowa w § 9 opłata
za każdą rozpoczęta godzinę wynosi 5,00 zł.
§ 4. Opłatę za świadczenia określone w § 2 obniża
się o 40 % za drugie dziecko, 100 % za trzecie i każde
kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola.
§ 5. Opłata o której mowa w § 2 nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem udokumentowanego pobytu dziecka
w szpitalu lub sanatorium, trwającego co najmniej
14 dni.
§ 6. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje
kosztów żywienia dziecka w przedszkolu. Wysokość
opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy.
§ 7. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu
przysługuje zwrot wniesionej dziennej opłaty za żywienie, określonej w zarządzeniu Dyrektora Przedszkola,
z wyłączeniem pojedynczych dni nieobecności.
§ 8.
1. W okresie wakacyjnym wskazane przez organ
prowadzący przedszkola organizują dyżur dla dzieci
uczęszczających do przedszkoli z terenu gminy Lisia
Góra.
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2. W okresie dyżuru wakacyjnego opłata za każdą
godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar
zajęć o którym mowa w § 1. wynosi 1,40 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra oraz dyrektorom gminnych przedszkoli z terenu gminy.

3. Minimalną liczbę dzieci, wymaganą do zorganizowania dyżuru wakacyjnego ustala się na 20.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXI/318/2009 Rady
Gminy Lisia Góra z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dziecka w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra.

§ 9. Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych
przez przedszkole oraz odpłatności za te świadczenia
określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem / opiekunem prawnym/.
§ 10. Opłaty wnosi się za bieżący
w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca.

miesiąc,

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Edward Stach

W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolny od
pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
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UCHWAŁA NR IV/37/11
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.
U. Nr 180, poz. 1493 z p.zm. ), oraz 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 późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Lisia Góra, uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2.
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
2. Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Lisia Góra.
3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
1654

4. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani
zostaną przedstawiciele następujących instytucji i organizacji działających na terenie gminy Lisia Góra,
a w szczególności:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisiej Górze
3) Komisariat Policji Tarnów-Centrum
4) Jednostek oświatowych z terenu Gminy Lisia Góra
5) Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Lisia Góra może poszerzyć skład zespołu interdyscyplinarnego o inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 3. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest na
czas nieokreślony.
§ 4. Szczegółowy zakres prac zespołu zostanie określony w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez
Wójta Gminy Lisia Góra w drodze zarządzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały poleca się Wójtowi Gminy
Lisia Góra.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Edward Stach
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UCHWAŁA NR VIII/34/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: przekształcania Szkoły Podstawowej w Małcu w Filię Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej
w Radgoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2
w związku z ust. 6 i art. 61 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty
Rada Gminy Radgoszcz uchwala co następuje:
§ 1.
1) Z dniem 31 sierpnia 2011 r. obniża się stopień organizacyjny sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małcu
i przekształca się ją w szkołę filialną obejmującą klasy
I-III i oddział przedszkolny (zerowy)
2) Nowo utworzoną szkołę filialną z dniem 1 września 2011 r. włącza się w strukturę organizacyjną Filię
Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy. Uczniom klasy IV-VI przekształconej Szkoły Podstawowej w Małcu zapewnia się kontynuację realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy.

3) Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej
w Małcu z dniem 1 września 2011r. włącza się do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy.
§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy do wprowadzenia zmian
w statucie szkoły, wynikających z włączenia z dniem 01
września 2011 r. szkoły filialnej w Małcu, oraz do przejęcia dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, będącej do dnia 31 sierpnia 2011.w posiadaniu Szkoły Podstawowej w Małcu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zuziak
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UCHWAŁA NR IV/35/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do prowadzenia
postępowań w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
z terenu Gminy Szerzyny.
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 ze zm.) oraz art. 90 m ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Szerzyny
uchwala, co następuje :
§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szerzynach do prowadzenia postępowań , wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych oraz innych pism i dokumentów w sprawach związanych z zadaniami z zakresu świadczeń po-

mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
z terenu Gminy Szerzyny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego .
Przewodniczący Rady
Marek Antas
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UCHWAŁA NR IV/16/2011
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Tarnów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 roku nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 24 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), po

rozpatrzeniu wniosku „Tarnowskich Wodociągów”
Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Rada Gminy
Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202
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na terenie Gminy Tarnów na okres od dnia 1 marca
2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. przedstawione przez
„Tarnowskie Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, w brzmieniu załącznika do uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, przy czym taryfa, o której mowa
w § 1 obowiązywać będzie od dnia 1 marca 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik
do uchwały nr IV/16/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Załącznik do Uchwały Nr IV/16/2011
Tytuł I
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie Gminy Tarnów w roku taryfowym 2011 (od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.)
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowanych
przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. oraz określają
warunki ich stosowania obowiązujące na terenie
Gminy Tarnów w okresie jednego roku, tj. od 1 marca
2011 r. do 29 lutego 2012 r.
Podstawa prawna opracowania taryf:
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody
i odbioru ścieków świadczonych przez Tarnowskie
Wodociągi Sp. z o. o.
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
nr 123, poz. 858), zwana dalej ustawą,
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem.
1. Rodzaje prowadzonej działalności
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o prowadzą
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie zezwolenia wydanego decyzją Wójta Gminy Tarnów Nr GRK 7035/1/03 z dnia 13 stycznia 2003 r.,
zwanego dalej zezwoleniem.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności
Spółki stanowi:
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody dla
odbiorców usług,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez dostawców ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. na podstawie przyjętych kryteriów wprowadzają następujące
taryfy:
- w rozliczeniach za dostarczoną wodę taryfę dwuczłonową składająca się z ceny wyrażonej
w złotych za 1 m³ dostarczonej wody oraz
opłaty abonamentowej,
- w rozliczeniach za odprowadzane i oczyszczane
ścieki taryfę jednoczłonową składająca się
z ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków,
- stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
- stawkę opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje
odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków,
warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób
korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy:
3.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców
usług:
I. podstawowa grupa to zaopatrzenie ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i na
cele socjalno - bytowe,
II. drugą grupę stanowią odbiorcy zużywający
wodę na inne cele niż w grupie I.
W I grupie rozliczana jest również woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do
zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu
umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru
ilości i zasady rozliczeń.
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3.2. W zakresie odprowadzania ścieków występują dwie taryfowe grupy odbiorców:
I. podstawowa grupa to dostawcy odprowadzający ścieki pochodzące ze zużycia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na cele socjalno bytowe,
II. drugą grupę stanowią dostawcy odprowadzający ścieki pochodzące ze zużycia wody na inne
cele niż w grupie I.
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Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2
pkt 9 do 11 rozporządzenia taryfowego dolicza się
podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
4.1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za
dostarczaną wodę.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup
taryfowych, o których mowa w punkcie 3, obowiązują
następujące ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

- ceny – wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej
wody,
- stawki opłaty abonamentowej – niezależnej od
ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy
miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego
poboru wody lub też jego całkowitego braku,
wyrażonej w złotych na jednego odbiorcę/miesiąc.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

I. Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia i na cele socjalno –
bytowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody w rozliczeniach
dokonywanych na podstawie odczytu wskazań
wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody
Cena za 1 m3 dostarczonej wody

II. Inne cele niż wymienione w grupie I
Taryfowa
grupa
I i II

Wyszczególnienie
Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz główny
Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz mierzący
ilość wody bezpowrotnie zużytej, rozliczenia z osobą
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
Stawka opłaty abonamentowej - wodomierz główny
sprzężony

Cena - stawka netto
01.03.2011 r. –
29.02.2012 r.
2,55

Jednostka
miary

2,76

zł/m3

zł/m3

Cena - stawka netto01.03.2011 r. –
29.02.2012 r.
5,88
1,91

zł/odbiorcę/miesiąc
zł/odbiorcę/miesiąc

59,13

zł/odbiorcę/miesiąc

Jednostka miary

4.2. Za odprowadzane ścieki:
W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny – wyrażonej
w złotych za 1 m3 odebranych ścieków.
Taryfowa grupa
dostawców ścieków
I. Zaopatrzenie w wodę do spożycia
przez ludzi i na cele socjalno – bytowe
II. Inne cele niż w grupie I

Wyszczególnienie
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Cena – stawka netto
01.03.2011 r. 29.02.2012 r.
4,88

Jednostka
Miary
zł/m3

4,88

zł/m3
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4.3. Opłaty dodatkowe:
Rodzaj opłaty

Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – za każde przekroczenie krotności dopuszczalnego stężenia składnika określonego w umowie lub w rozporządzeniu *
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych

Cena– stawka netto01.03.2011 r.
29.02.2012 r.
4,88

Jednostka miary

103,00

zł/przyłącze

zł/m3/krotność
przekroczenia

* - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.
Nr 136, poz. 964)
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy.
O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi
inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za
każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli
były świadczone usługi.
Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych. Opłata abonamentowa
podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody
przez poszczególnych odbiorców usług.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzone ścieki oraz opłatę abonamentową
na warunkach i w terminach określonych w umowie.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Na
podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się
także, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
Ilość ścieków w nieruchomościach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
wskazań tych urządzeń. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków - ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość
jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie
średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie
jest to możliwe z uwagi na brak poboru lub zmniejszony
pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego
lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku
ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest
dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same
zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno
zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności
publicznej, przeznaczonych na cele usługowo - handlowe
i odbiorców przemysłowych. Woda stosowana do powyższych celów poddawana jest tym samym procesom
uzdatniania. W zakresie dostawy wody Spółka ponosi
jednakowe koszty stałe obsługi odbiorców, co uzasadnia
jednakową stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te
ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca
w danym okresie pobiera wodę czy też nie, a ponoszenie
ich wymusza gotowość do jej dostarczania.
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
usług
Określone w Taryfach ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów
prawnych,
standardów
wyszczególnionych
w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
Jakość wody produkowanej przez Tarnowskie
Wodociągi Sp. z o. o. jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).
Jakość ścieków oczyszczanych przez Tarnowskie
Wodociągi Sp. z o. o. odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w rozporządzeniu Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137 poz. 984) dla aglomeracji powyżej 100 000
RLM wyposażonych w oczyszczalnię ścieków. Oczyszczanie ścieków odbywa się w procesie mechaniczno –
biologiczno – chemicznym zapewniającym pogłębioną
redukcję związków biogennych.
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Gospodarka odpadami z procesu uzdatniania
wody i procesu oczyszczania ścieków, jak i innej działalności Spółki odbywa się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego w pełnej zgodności z obowiązującym
prawem. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. na bieżąco
realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
zarówno w zakresie poboru wody, jak i emisji zanie-
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czyszczeń do środowiska. W zakresie korzystania ze
środowiska nie zostały na Spółkę nałożone w ostatnich
latach żadne kary administracyjne.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera
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UCHWAŁA NR VII/65/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Tarnowa.
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.1) oraz art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 8572) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dążąc do osiągnięcia celu publicznego w zakresie sportu, tj.:
1) poprawy warunków uprawiania sportu w klubach
sportowych działających na terenie Gminy Miasta
Tarnowa i osiągania przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
2) doskonalenia systemu "Sportowe talenty", tj. prowadzenia naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji
klubów sportowych działających na terenie Gminy
Miasta Tarnowa,
3) upowszechniania sportu wśród niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa,
4) promocji sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa,
5) zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Miasta
Tarnowa do czynnego uprawiania sportu,
- Rada Miejska w Tarnowie określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Miasta Tarnowa.
1

Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62
poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r.
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Dz. U.
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. 172, poz.1441,
Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr175, poz.1457,
Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U.
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 106
poz. 675, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r.
Nr 21, poz. 113.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 151, poz. 1014.
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2. Finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy
Miasta Tarnowa realizowane jest w następujących formach:
1)

dotacji celowych, przyznawanych w wysokości
i w ramach środków finansowych, zabezpieczonych
na ten cel w budżecie Gminy Miasta Tarnowa w danym roku budżetowym, na warunkach określonych
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
2) nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników,
trenerów oraz wyróżnień dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, przyznawanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa - zasady, tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień
oraz wysokość nagród i rodzaje wyróżnień określa odrębna uchwała,
3) stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów
przyznawanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz ich wysokość określa odrębna
uchwała,
4) tworzenia i prowadzenia jednostek organizacyjnych
realizujących cel publiczny, o którym mowa w § 1
ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia3.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XIX/259/2008
Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy MIasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 286, poz. 1847), która utraciła moc z dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 z późn. zm).
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UCHWAŁA NR VII/66/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta
Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miejska w
Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnione dla operatorów i przewoźników.
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do uchwały.
§ 2. Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których
mowa w § 1:
1) przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu umożliwienia wsiadania lub wysiadania pasażerów, bez realizacji wydłużonego postoju;
2) korzystanie z przystanków komunikacyjnych może
odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub
zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, wydanych z uwzględnieniem
uzgodnionego rozkładu jazdy obejmującego te
przystanki;
3) w przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu
drogi (np. remont, przebudowa), korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania
przystanku komunikacyjnego lub tymczasową
zmianę jego lokalizacji. Informacja o czasowym
ograniczeniu korzystania z przystanku komunika-

cyjnego zostanie zamieszczona na tym przystanku
komunikacyjnym wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych operatorów i przewoźników w sposób zwyczajowo przyjęty;
4) operator i przewoźnik ma obowiązek podać do
publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach
komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r.
Nr 50, poz. 601, z późn. zm.1) a format oraz miejsce
rozwieszenia rozkładów jazdy uzgodnić z organizatorem publicznego transportu zbiorowego;
5) stawki opłat za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149,
poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962,
Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753
oraz z 2011 r. Nr 5, poz.13.
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UCHWAŁA NR VII/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa
Na podstawie art. 16 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł za
jedno zatrzymanie środka transportu operatora i przewoźnika na przystanku komunikacyjnym, którego właścicielem
albo zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa.
§ 2. Operatorzy, którzy przed wejściem w życie niniejszej uchwały zawarli z Gmina Miasta Tarnowa Zarządem Komunikacji Miejskiej w Tarnowie umowy
o świadczenie usług przewozowych, do czasu wygaśnięcia tych umów korzystają z przystanków komunika-

cyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest
Gmina Miasta Tarnowa, na zasadach określonych
w umowach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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UCHWAŁA NR VII/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz
art. 62 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm. 1) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. publiczny zespół o nazwie „Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi” z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4, zwany dalej Zespołem.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Tarnowie,
2) XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.
§ 3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina
Miasta Tarnowa.
§ 4. Zespołowi nadaje się statut w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Zespołu.
§ 6. 1. Mienie Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i XX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie staje się
z dniem 1 września 2011 r. mieniem Zespołu.
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2. Należności i zobowiązania Gimnazjum Nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi i XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie przejmuje w całości z dniem 1 września 2011 r.
Zespół.
3. Pracowników Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi i XX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie z dniem
1 września 2011 r. przejmuje Zespół zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i ustawy Karta Nauczyciela.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

Załącznik
do uchwały nr VII/68/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 24 lutego 2011 r.
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w
Tarnowie zwany w dalszej treści statutu "Zespołem".
2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu
składa się z nazwy Zespołu i nazwy szkoły.
3. Siedzibą Zespołu jest miasto Tarnów. Zespół
zajmuje budynek przy ul. Bandrowskiego 4 w Tarnowie.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Janusza Korczaka w Tarnowie, zwane dalej „Gimnazjum”,
2) XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, zwane dalej „Liceum”.
2. Zadania szkół i formy ich realizacji określają
odpowiednio: statut Gimnazjum i statut Liceum.
3. Pełna nazwa Gimnazjum wchodzącego
w skład Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi – Gimnazjum
Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Tarnowie.
4. Pełna nazwa Liceum wchodzącego w skład
Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi - XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.
Rozdział 2
Podstawowe informacje o Zespole
§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina
Miasta Tarnowa.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski
Kurator Oświaty.
3. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.
4. Cykl kształcenia w Liceum trwa 3 lata.
5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii w szkołach wchodzących
w skład Zespołu określa Minister Edukacji Narodowej

w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku
szkolnego.
6. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Miasta Tarnowa.
Rozdział 3
Cele i zadania Zespołu
§ 4. 1. Zespół zapewnia bazę dydaktyczną
i lokalową szkołom wchodzącym w jego skład oraz
organizuje ich funkcjonowanie.
2. Zespół realizuje cele i zadania określone
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w statucie Zespołu, a w szczególności:
1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danego typu szkoły wchodzącej w jego skład,
2) zatrudniania wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
i dba o podnoszenie jej kwalifikacji,
3) zapewnienia odpowiednie warunki nauczania,
w tym bezpieczne warunki odbywania zajęć
i przebywania uczniów na terenie szkoły oraz podczas zajęć pozaszkolnych,
4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez wzbogacanie wyposażenia pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne, doskonalenie metod
nauczania, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół
zainteresowań, organizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych,
5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające
realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie
o systemie oświaty, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów,
6) umożliwianie absolwentom szkół dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
7) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb,
8) organizuje i prowadzi stałą współpracę z rodzicami
swoich uczniów,
9) zapewnia uczniom możliwość bezpiecznego korzystania z Internetu podczas zajęć w pracowniach informatycznych poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagroże-
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3. Szczegółowe formy realizacji zadań i celów
oraz zasady i formy współdziałania z rodzicami
(prawnymi opiekunami) są określone w statutach
szkół wchodzących w skład Zespołu, Programach
Profilaktyki oraz w szkolnych Programach Wychowawczych tych szkół.
Rozdział 4
Organy Zespołu
§ 5. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie dyrektorem
Gimnazjum i Liceum wchodzących w skład Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
3) Rada Rodziców Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski Zespołu.
Rozdział 5
Kompetencje organów Zespołu
§ 6. 1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w jego skład.
2. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich
zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
3. Dyrektor Zespołu:
1) kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz,
2) dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu,
podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
6) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników,
d) przydziału zakresu obowiązków pracownikom nie
będącym nauczycielami,
8) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu oraz
szkół wchodzących w skład Zespołu i przedkłada go
do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
9) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz nadzór nad mieniem,
10) ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Dyrektor Zespołu może skreślić ucznia, nieobjętego obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem
nauki z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej w przypadkach określonych w statutach szkół
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wchodzących w skład Zespołu. Skreślenie następuje
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
§ 7. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest
Dyrektor Zespołu.
3. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania
wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, a zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych.
7. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie
uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami
prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt
zmian statutu i uchwala jego zmiany.
9. Rada Pedagogiczna deleguje przedstawiciela
do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora
Zespołu. Może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie Dyrektora Zespołu. Organ uprawniony do odwołania jest
obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku w ciągu 14 dni od
otrzymania wniosku.
10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są
organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane
na wniosek organu sprawującego nadzór pedago-
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giczny, z inicjatywy Dyrektora Zespołu, organu prowadzącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków
Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.

3. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący
zgody na utworzenie stanowisk, o których mowa w ust.
2, jest odpowiednia liczba oddziałów.

12. Szczegółowy zakres zadań Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

4. Zakres kompetencji dla wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu. W szczególności wicedyrektor:

§ 8. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, będąca
reprezentantem rodziców wszystkich uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Zespołu.

1) zastępuje Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wyznaczonymi
nauczycielami,
3) przygotowuje projekty ocen pracy nadzorowanych
nauczycieli,
4) wnioskuje do Dyrektora Zespołu w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli,
5) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez
Dyrektora Zespołu.

2. Rada Rodziców w szczególności:
1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
programu wychowawczy i program profilaktyki
szkół wchodzących w skład Zespołu,
2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
3) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkół wchodzących w skład Zespołu,
4) może pozyskiwać środki finansowe w celu wsparcia
działalności szkół wchodzących w skład Zespołu,
5) współdecyduje o formach pomocy materialnej
i formach wypoczynku dla uczniów organizowanych przez Zespół,
6) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
7) deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady
Rodziców określa jej regulamin, który nie może być
sprzeczny ze statutem Zespołu.
§ 9. 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski
uczniowie Gimnazjum i Liceum.

tworzą

wszyscy

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany, zgodnie z
wymogami ustawy o systemie oświaty.
4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy
uczniów w zakresie przyjętych w szkole:
1) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
2) zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.
5. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie
Pedagogicznej i Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie
we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności
dotyczących podstawowych praw i obowiązków
uczniów, takich jak:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania,
jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawa do organizacji życia szkolnego,
3) prawa do redagowania gazety szkolnej,
4) prawa do organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
5) prawa do przedstawienia swojego kandydata na
nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§ 10. 1. W Zespole, który liczy co najmniej 12 oddziałów szkolnych tworzy się stanowisko wicedyrektora.

5. Dyrektor Zespołu sporządza zakres czynności
wicedyrektora, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.
§ 11. 1. Organy Zespołu podejmują decyzje w
ramach swoich kompetencji, współdziałają ze sobą
dla dobra Zespołu i szkół wchodzących w jego skład,
działają swobodnie w ramach obowiązującego prawa
i zgodnie z zasadami demokracji.
2. Rozwiązywanie konfliktów:
1) organy Zespołu uczestniczą w rozwiązywaniu jego
spraw wewnętrznych zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami,
2) Dyrektor Zespołu przyjmuje wnioski, bada skargi
dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych, w tym również z udziałem rodziców.
W swej działalności kieruje się zasadami partnerstwa, obiektywizmu uwzględniając dobro publiczne. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem
prawa, a także wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Zespołu, jeżeli działalność tych
organów narusza interesy Zespołu i nie służy rozwojowi uczniów.
Rozdział 6
Organizacja Zespołu
§ 12. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć
dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich w szkołach wchodzących
w skład Zespołu określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 13. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz
organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący
Zespół w terminie do dnia 30 maja danego roku.
§ 14. Podstawową jednostką organizacyjną szkół
wchodzących w skład Zespołu jest oddział. Liczbę
uczniów w oddziałach, w tym oddziałach integracyjnych i podział na grupy oraz zespoły międzyoddziałowe określają statuty Gimnazjum i Liceum.
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§ 15. Organizację stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla każdej ze szkół określa tygodniowy
rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie
arkusza organizacyjnego dla każdej ze szkół,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy uczniów i nauczycieli.
§ 16. 1. Podstawową formą pracy szkół wchodzących w skład Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
prowadzone
w systemie
klasowolekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy 5-15
minut.
§ 17. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia zajęć takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki,
prowadzenie kół zainteresowań, które mogą odbywać
się poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych lub międzyoddziałowych.
§ 18. W Zespole mogą działać stowarzyszenia
i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności Zespołu.
§ 19. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią Zespołu, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktycznych i wychowawczych Gimnazjum
i Liceum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Do głównych zadań biblioteki należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających
wrażliwość kulturową i społeczną.
3. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej
oraz zasady współpracy z uczniami, nauczycielami
i rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów określa
regulamin biblioteki.
§ 20. 1. Do realizacji celów statutowych Zespół
posiada następującą bazę:
1) sale dydaktyczne,
2) pracownie komputerowe,
3) salę gimnastyczną,
4) boiska sportowe,
5) pomieszczenia biblioteczne,
6) pokój nauczycielski,
7) pomieszczenie dla pedagoga,
8) pomieszczenie dla logopedy,
9) pomieszczenia dla nauczycieli wspomagających,
10) gabinet dla psychologa,
11) gabinet do zajęć rewalidacji ruchowej,
12) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
13) archiwum,
14) szatnie,
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15) kuchnię, jadalnię.
2. Korzystanie z pomieszczeń Zespołu odbywa
się
zgodnie
z obowiązującymi
regulaminami,
z uwzględnieniem zasady poszanowania mienia
szkolnego i odpowiedzialności młodzieży za powierzony sprzęt.
3. Zespół, na podstawie stosownej umowy,
może korzystać z udostępnionej mu bazy innych
szkół.
Rozdział 7
Nauczyciele i inni pracownicy
§ 21. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych
pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor Zespołu.
4. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.
§ 22. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za
powierzonych jego opiece uczniów i jakość wykonywanej pracy.
2. Nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, poszanowaniem ich godności osobistej oraz troską o ich zdrowie.
3.
Do
w szczególności:

zadań

nauczyciela

należy

1) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie lekcji
i zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza nią, na wycieczkach, rajdach, biwakach i innych formach działalności turystycznej,
2) prawidłowe i rzetelne realizowanie procesu dydaktycznego poprzez:
a) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
b) prawidłową realizację programów nauczania,
c) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego
udziału
uczniów
w procesie
dydaktycznowychowawczym,
d) kształtowanie umiejętności organizacji pracy zespołowej i indywidualnej,
e) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz czynnego uczestnictwa w życiu szkoły,
rodziny i społeczności lokalnej,
f) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami)
uczniów,
g) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h) troskę o pomoce dydaktyczne, w czasie zajęć
używanie tylko sprawnego sprzętu,
i) przestrzeganie zapisów statutowych i prawa wewnątrzszkolnego,
j) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,
k) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
l) dbałość o poprawność językową uczniów,
m) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
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n) realizowanie przyjętego przez szkołę programu
wychowawczego,
o) podnoszenie i aktualizowanie swej wiedzy i
umiejętności pedagogicznych,
p) wzbogacanie swojego warsztatu pracy i dbanie
o powierzone mienie i sprzęt,
q) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej,
r) stosowanie nowoczesnych i efektywnych metod
nauczania oraz nowatorskich programów nauczania,
s) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia
poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań, w tym również w ramach zajęć pozalekcyjnych,
t) przestrzeganie warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
podczas zajęć dydaktycznych (wyłączenie, wyciszenie).
3) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
4) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu, w razie potrzeby zwrócenie
się o podanie celu pobytu na terenie Zespołu oraz
zawiadomienie pracownika obsługi Zespołu lub Dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych,
5) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora Zespołu
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
§ 23. Do praw nauczycieli należy:
1) współdziałanie w formułowaniu programów nauczania i wychowania,
2) opracowywanie własnych metod nauczania i wychowania oraz stosowanie ich zgodnie ze statutem Zespołu,
3) egzekwowanie od uczniów sformułowanych przez
siebie wymagań edukacyjnych i wychowawczych,
4) aktywne współdziałanie w kształtowaniu wizerunku
Zespołu,
5) korzystanie z bazy materialnej Zespołu na zasadach
określonych przez Dyrektora Zespołu,
6) korzystanie z pomocy materialnej na zasadach
określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§ 24. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący.
3. Do zadań zespołu przedmiotowego między
innymi należy:
1) konsultacja w sprawach wyboru programów nauczania przez nauczycieli i współdziałanie w ich realizacji,
2) opracowanie kryteriów oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz
ocen zachowania, a także stymulowanie rozwoju
uczniów,
3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich
programów nauczania,
4) współudział w organizowaniu wewnątrzszkolnego
systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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5)

poznanie warunków środowiska domowego
uczniów,
6) planowanie rocznej pracy wychowawczej
uwzględniającej propozycje uczniów i ich rodziców,
7) organizowanie spotkań ułatwiających podejmowanie decyzji dotyczących dalszej formy kształcenia,
prowadzenie orientacji zawodowej,
8) opracowanie zasad kontaktowania się z rodzicami
w celu udzielania informacji o postępach w nauce
i zachowaniu uczniów w szkole.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym
oddziale tworzą nauczycielski zespół klasowy, którego
celem jest ustalenie zestawu programów nauczania,
ich modyfikacja oraz diagnozowanie sytuacji
w oddziale w celu ustalenia optymalnych metod działania i pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy
w nauce.
5. W Zespole funkcjonuje zespół wychowawczy,
którego zadaniem jest bieżąca analiza frekwencji
uczniów oraz diagnozowanie i udzielanie pomocy
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w
oddziałach klasowych i na forum szkoły.
§ 25. 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział
szkolny opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tej klasie, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia w danym typie szkoły wchodzącej w skład Zespołu.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do możliwości
zdrowotnych, wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie
opieki wychowawczej nad uczniami klasy, w szczególności:
1) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia,
w szczególności dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami
i ich rodzicami różnych form życia klasowego, ustalanie treści i formy lekcji wychowawczych,
3) współdziałanie z nauczycielami prowadzącymi
zajęcia z uczniami (uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działań wychowawczych),
4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu
poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo–wychowawczych ich dzieci,
5) informowanie rodziców o osiągnięciach i zachowaniu uczniów,
6) współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz udzielania w razie potrzeby pomocy uczniom,
7) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów
na zajęcia lekcyjne,
8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy
wychowawczej z klasą oraz składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z postępów dydaktycznowychowawczych klasy,
9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności
wychowawczej i opiekuńczej.
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5. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas
są zawarte w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 26. 1. W Zespole może być zatrudniony pedagog szkolny.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc
uczniom, wychowawcom klas oraz nauczycielom
i rodzicom, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów
oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określania form i sposobów udzielania pomocy
uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, w tym zarówno uczniom wybitnie uzdolnionym, jak i mającym trudności z nauką,
3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej
i pedagogicznej uczniom, w tym uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
4) koordynacji prac z zakresu doradztwa i orientacji
zawodowej,
5) działań na rzecz organizowania opieki i pomocy
materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
6) współpraca z poradniami (psychologicznymi, zawodowymi)
świadczącymi
pomoc
rodzicom
i uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym,
7) koordynacji działań dotyczących profilaktyki (w tym
współpraca z nauczycielami, rodzicami i instytucjami zewnętrznymi),
8) prowadzenie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badań diagnostycznych w różnych formach
w zakresie zjawisk społecznych, oświatowych
i innych odpowiednio do potrzeb,
9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
10) wykonywanie innych obowiązków poleconych
przez Dyrektora.
3. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację
swoich działań.
§ 27. 1. W Zespole może być zatrudniony psycholog.
2. Do zadań psychologa należy:
1) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych
oraz związanych z niepełnosprawnością,
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego,
3) organizowanie różnych form terapii dla uczniów
z objawami niedostosowania społecznego,
4) udzielanie porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
5) współpraca z nauczycielami, pedagogiem oraz
innymi pracownikami szkoły w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych i zdrowotnych,
6) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów,
7) współpraca z organami Zespołu oraz instytucjami
pozaszkolnymi,
8)
systematyczne
prowadzenie
dokumentacji
w zakresie podejmowanych działań.
3. W Zespole może być zatrudniony logopeda.
4. Do zadań logopedy należy:
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1) diagnoza wad wymowy uczniów,
2) prowadzenie zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia,
3) współpraca z rodzicami ucznia polegająca na
udzielaniu wskazówek do pracy z dzieckiem
w domu,
4) współpraca z nauczycielami polegająca na udzielaniu wsparcia i porad dotyczących indywidualizowania pracy z uczniem w czasie zajęć.
§ 28. 1. W Zespole może być zatrudniony doradca zawodowy.
2. Do zadań doradcy zawodowego należy
w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania
uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz
na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom
dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów
i zatrudnienia,
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów
przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
e) alternatywnych możliwości kształcenia dla
uczniów z problemami emocjonalnymi i dla
uczniów niedostosowanych społecznie,
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom
i rodzicom,
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących,
przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
6)
koordynowanie
działalności
informacyjnodoradczej prowadzonej przez Zespół,
7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców
i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie materiałów
do pracy z uczniami,
8) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia
i zapewniania
ciągłości
działań
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów
do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym i programie profilaktyki,
9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
w szczególności
z poradniami
psychologicznopedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc
uczniom i rodzicom.
§ 29. W Zespole tworzy się stanowisko nauczyciela wspomagającego dla oddziału klasy integracyjnej, do którego zadań, w szczególności należy:
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1) współorganizowanie edukacji (nauczanie, wychowanie i opieka) uczniów niepełnosprawnych w
przydzielonym oddziale integracyjnym,
2) w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów
dobieranie treści programowych, metod pracy
i środków dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych,
3) zapewnianie opieki uczniom niepełnosprawnym
w przemieszczaniu się w obrębie budynku, w czasie
wyjść poza szkołę i wyjazdów śródrocznych oraz
wspomaganie w czynnościach samoobsługowych.
§ 30. 1. W Zespole zatrudnia się nauczyciela bibliotekarza.
2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania
z biblioteki i czytelni, który zatwierdza Rada Pedagogiczna,
2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
3) określenie godzin wypożyczania książek i innych
źródeł informacji przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
4) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania
czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze
itp.),
5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacje
o stanie czytelnictwa uczniów,
6) troska o właściwą organizację, wyposażenie
i estetykę lokalu bibliotecznego, .
7) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem szkoły, jej
potrzebami oraz przeprowadzanie systematycznej
selekcji księgozbioru,
8) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
Rozdział 8
Uczniowie
§ 31. 1. Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum
i Liceum określają odpowiednio statuty Gimnazjum
i Liceum.
2. Dodatkowe wytyczne dotyczące rekrutacji
określa corocznie Małopolski Kurator Oświaty.
§ 32. 1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie
Zespołu oraz statutach Gimnazjum i Liceum
i innych dokumentach regulujących zasady życia
w szkole,
2) systematycznego i punktualnego uczęszczania na
zajęcia szkolne wynikające z planu zajęć,
3) rzetelnego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez:
a) aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych,
b) naukę własną w domu,
c) samodzielne odrabianie zadań domowych,
d) poddawanie się procesowi sprawdzania wiedzy
na zajęciach szkolnych oraz samodzielną pracę
na sprawdzianach i zadaniach klasowych,
4) dbania o honor i tradycję szkoły, poznania postaci
patrona, szanowania symboli szkoły i kultywowania
jej tradycji,
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
6) przestrzegania zasad kultury współżycia,
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7) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom
dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawcy, innych
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
8) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Zespołu i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
9) troski o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, nie stwarzania zagrożenia dla innych w czasie przebywania
na terenie szkoły,
10) unikania kontaktu ze wszelkimi substancjami psychoaktywnymi,
11) troszczenia się o mienie Zespołu oraz kolegów,
utrzymywania czystości oraz dbania o estetykę pomieszczeń, naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
12) przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy,
dyskryminacji i nietolerancji, a o zaistniałych przypadkach niezwłocznego informowania wychowawcy, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela,
13) zachowania należytej uwagi podczas zajęć lekcyjnych, nie rozmawiania z innymi uczniami w czasie
prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierania
głosu, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,
14) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
edukacyjnych w terminie i formie określonych
szczegółowo w statutach Gimnazjum i Liceum,
15) przestrzegania zasad nie budzącego zastrzeżeń
wyglądu
i stroju,
zawartych
szczegółowo
w statutach Gimnazjum i Liceum,
16) przestrzegania warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie Zespołu określonych szczegółowo w statutach obu szkół.
2. Uczeń ma prawo do:
1) wysokiej jakości edukacji opartej na nowoczesnych
metodach nauczania i wysoko kwalifikowanej kadrze nauczycielskiej,
2) informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania, kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
3) jawnej i umotywowanej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania,
4) pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę,
5) efektywnego procesu wychowawczego realizowanego w oparciu o wypracowane przez społeczność
szkolną programy wychowawcze i profilaktyki,
6) przemyślanych i właściwych działań opiekuńczych
ze strony szkoły,
7) wpływania na życie szkoły poprzez uczestnictwo
w działalności Samorządu Uczniowskiego oraz
możliwość wyrażania opinii na temat pracy szkoły,
8) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu
wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań i
zdolności, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,
9) organizowania na terenie szkoły imprez uczniowskich związanych z jej tradycją przy współudziale
nauczycieli, rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,
10) reprezentowania szkół w konkursach, przeglądach
i zawodach,
zrzeszania
się
w organizacjach
uczniowskich działających na terenie szkoły i poza
nią,
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11) korzystania z pomocy materialnej - w razie potrzeby i w miarę możliwości szkoły,
12) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń
zgodnie z ich przeznaczeniem na warunkach określonych w regulaminach szkół,
13) bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i przebywania w szkole,
14)
tygodniowego
rozkładu
lekcji
zgodnego
z zasadami higieny pracy umysłowej,
15) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej, ochrony przed przemocą i demoralizacją,
16) w przypadku naruszania praw ucznia do odwołania się do wychowawcy lub Dyrektora Zespołu.
§ 33. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia
praw ucznia, rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni
uczeń może złożyć podanie do Dyrektora Zespołu.
2. W podaniu powinny zostać dokładnie opisane okoliczności zdarzeń łamania praw ucznia.
3. Powyższe podanie Dyrektor Zespołu ma
obowiązek rozpatrzyć w ciągu dwóch tygodni od daty
jego wpływu.
§ 34. 1. Uczeń, zespół klasowy lub zespół
uczniów może otrzymać wyróżnienia i nagrody za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub działalności artystycznej, w tym również pozaszkolne,
2) rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami,
3) wzorową postawę społeczną i zaangażowanie na
rzecz innych,
4) aktywność społeczną, działalność na rzecz szkoły
lub środowiska, wzorowe wypełnianie funkcji
w szkolnych organizacjach.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na
wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Nagrody i wyróżnienia określone są szczegółowo w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.
4. Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu,
przez Radę Rodziców oraz za pośrednictwem sponsorów.
5. Uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem.
§ 35. 1. Uczeń może zostać ukarany za:
1) opuszczanie zajęć edukacyjnych i wychowawczych
bez usprawiedliwienia oraz spóźnianie się,
2) lekceważenie obowiązków szkolnych, nie przygotowywanie się do zajęć, brak pracy na lekcjach,
3) niewłaściwe, niezgodne z wewnątrzszkolnymi ustaleniami zachowanie się na lekcjach,
4) nie dbanie o ład i porządek w szkole, m.in. brak
obuwia zastępczego, nie noszenie jednolitego stroju, jeżeli taki obowiązek został przyjęty,
5) posiadanie na terenie Zespołu niedozwolonych
przedmiotów i środków,
6) naruszanie godności osobistej i łamanie praw innych osób,
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7) niekulturalne, aroganckie zachowanie wobec innych osób,
8) używanie wulgaryzmów,
9) świadome działanie narażające bezpieczeństwo,
zdrowie i życie własne i innych,
10) posiadanie lub używanie substancji psychoaktywnych, palenie papierosów, spożywanie alkoholu,
11) stosowanie jakichkolwiek form przemocy,
12) naruszanie cudzej własności (zniszczenie, kradzież),
13) umyślne niszczenie wspólnego mienia,
14) łamanie zasad przebywania na terenie szkoły i formalnych procedur współżycia w społeczności szkolnej,
15) nie stosowanie się do zarządzeń Dyrektora
i poleceń nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu.
2. Rodzaje kar i kolejność ich stosowania zawierają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. O fakcie zastosowania każdej kary szkoły mają obowiązek poinformować rodziców ucznia.
4. W przypadku wyczerpania możliwości oddziaływań wychowawczych szkoły lub rażących
uchybień w przestrzeganiu ogólnie przyjętych norm
społecznych oraz wystąpienia ewidentnych przejawów demoralizacji ucznia, następuje przekazanie
sprawy do odpowiednich organów i instytucji wspomagających szkołę w realizacji jej podstawowych
zadań (Policja, Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny
i Nieletnich, Kuratorium Oświaty).
5. Dyrektor Zespołu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły gdy:
1) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla zdrowia
i życia innych uczniów,
2) dokonana została kradzież,
3) uczeń wszedł w kolizję z prawem,
4) uczeń demoralizuje innych.
§ 36. 1. Od udzielonej kary porządkowej przysługuje uczniowi lub jego rodzicom prawo pisemnego
odwołania się do Dyrektora Zespołu w ciągu 3 dni od
otrzymania informacji o zastosowanej karze.
2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.
Po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, pedagoga
szkolnego lub innych członków Rady Pedagogicznej,
a także przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
postanawia:
1) podtrzymać karę z uzasadnieniem na piśmie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo zastosowanie kary.
3. Od decyzji Dyrektora odwołanie nie przysługuje.
Rozdział 9
Zasady oceniania i klasyfikowania
wewnątrzszkolnego w Zespole
§ 37. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów
są zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do
spraw oświaty oraz w Wewnątrzszkolnych Systemach
Oceniania, zamieszczonych w statutach Gimnazjum
i Liceum.
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§ 38. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów
polega na:
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formacji
w nauce.

1) rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
wynikających z programów nauczania,
2) formułowaniu oceny.

o postępach

i trudnościach

ucznia

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 40. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 39. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

2. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym
brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być
używany skrót nazwy.

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach
w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów
w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących
w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu
i nazwę danej szkoły.
4. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu, posiada odrębną pieczęć urzędową.
5. Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własne sztandary, godło, imię i ceremoniał
szkolny.
6. Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

§ 41. 1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych
(semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) przestrzeganie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) przestrzeganie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych)
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) przestrzeganie ustalonych warunków i sposobu
przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) in-

2. W sprawach nieuregulowanych statutem Zespołu mają zastosowanie postanowienia zawarte
w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. W sprawach uregulowanych odmiennie
w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte
w statutach poszczególnych szkół.
§ 42. Zespół prowadzi i gromadzi dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 43. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
przepisy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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UCHWAŁA NR VI/23/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Wojnicz oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
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 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Wojniczu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wojnicz, zwane dalej „przedszkolami”, zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi
w czasie 5 godzin dziennie w zakresie obejmującym zgodnie z ich statutami realizację programu wychowania przedszkolnego w sferze nauczania, opieki i wychowania dzieci,

uwzględniającego odrębnie ustaloną podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. W chwili rozpoczęcia uczęszczania dziecka do
przedszkola, rodzice lub opiekunowie prawni deklarują
korzystanie przez dziecko z zajęć przedszkola w czasie
ustalonym w ust. 1 lub czasie przekraczającym ten wymiar.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli udzielane w czasie
przekraczającym wymiar zajęć ustalony w § 1 ust. 1 są
odpłatne.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 ma na celu sfinansowanie kosztów świadczeń opiekuńczo wycho-
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wawczych przedszkoli zgodnie z ich programami wychowania przedszkolnego, wspierających prawidłowy
rozwój dziecka, obejmujących w szczególności:

§ 4. 1. Opłaty za świadczenia przedszkoli należy
wnosić na rzecz właściwego przedszkola do 5 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

1) przygotowanie miejsca i warunków do zajęć i zabawy,
niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz nadzór nauczyciela nad dzieckiem w tym okresie i w czasie indywidualnie wybranych przez nie zabaw,
2) przygotowanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka
oraz pomoc dziecku w rozbieraniu i ubieraniu wraz
z nadzorem nad bezpieczeństwem wypoczynku,
3) pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków
oraz w wykonywaniu czynności fizjologicznych,
4) organizowanie i nadzorowanie zajęć dziecka na wolnym powietrzu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w tym czasie,
5) organizowanie i prowadzenie zajęć, gier i zabaw
umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości
szkolnej i wspierających jego rozwój psychofizycznych, rozwijanie zainteresowań.
§ 3. 1. Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia
przedszkoli określone w § 2 w wysokości 0,80 zł. za każdą godzinę zajęć. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą
godzinę zajęć.

2. Opłaty za świadczenia przedszkoli nie obejmują
kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolach oraz kosztów dodatkowych zajęć i świadczeń prowadzonych
w przedszkolu na wniosek rodziców lub opiekunów
prawnych przez innych wykonawców.

2. Gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno
dziecko z rodziny, za świadczenia przedszkoli dla drugiego i następnego dziecka pobiera się 80 % opłaty
ustalonej zgodnie z ust. 1.

§ 5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat
za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem
przedszkola.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wojniczu
Nr XII/107/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sebastian Wróbel
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UCHWAŁA NR VI/24/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XXVI/219/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 30 ust.
6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7, art. 91 „d”, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w związku z § 5, 6,
8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz.181, z późn. zm.) Rada Miejska w Wojniczu uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/219/2009
Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 kwietnia 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny stanowi 5 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli”.
1663

2. W § 16 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie - 1 %
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 2 %
c) przy trzech osobach w rodzinie - 3 %
d) przy czterech i więcej osób w rodzinie - 4%
- minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty ze stopniem magistra z przygotowaniem pedagogicznym”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sebastian Wróbel
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GROMNIK
z dnia 28 marca 2011 r.
Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze Gminy Gromnik.
Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266, z późn. zm.)
gmina ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej
obszarze lub części.
Sporządzając zestawienie jw. gmina korzysta
z danych przekazanych przez właścicieli i lokatorów oraz
organizacji ich zrzeszających, a także z innych dostępnych źródeł.
Zarządcy nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Gromnik, określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 250, poz.1873).
Dane określane są za okresy półroczne danego
roku kalendarzowego i przekazywane Urzędowi Gminy
w Gromniku (pok. nr 11, parter) w terminie:
1) za pierwsze półrocze - do końca danego roku;
2) za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.
Zestawienie danych dotyczących czynszów za
I oraz II półrocze 2010r. do pobrania w poniższym załączniku:
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze
Gminy Gromnik

a) I półrocze 2010 roku.
Powierzchnia
lokalu
poniżej 40 m2

40 m2 do 60 m2

powyżej 60 m2
do 80 m2
powyżej 80 m2

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry zły dobry
zły
dobry zły
dobry
zły dobry
A
1)**….
2) ….
B
C
A
B
C
A
B
C
A
1) 1,42
2) 3,40
3) 7,74
B
1,46
C

b) II półrocze 2010 roku

Powierzchnia
lokalu
poniżej 40 m2

40 m2 do 60 m2

powyżej 60 m2
do 80 m2

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry zły dobry
zły
dobry zły
dobry
zły dobry
A
1)**….
2) ….
B
C
A
B
C
A
B
C
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A

1) 1,99
2) 3,06
3) 7,74

B
C

1,46

A – standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C – standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Wójt Gminy Gromnik
mgr Bogdan Stasz
1664

• 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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