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Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Andrychów

13794

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany - Włosań

13796

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
okreņlenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa
Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

13798

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
25 stycznia 2010 r. w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego
za wybitne osiągniĉcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

13804

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
okreņlenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze
filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”

13808

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
okreņlenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa
Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

13814

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie
nadania statutu Małopolskiemu Oņrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnowie.

13819

UCHWAŁY RAD GMIN:
1996

1997
1998
1999

2000

2001

–

–
–
–

–

–

Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 wrzeņnia 2010r. w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Dobra.

13821

Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie: przyznawania nagród
i wyróżnień za osiągniĉcie wysokich wyników sportowych

13821

Rady Gminy Koniusza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Karwinie

13823

RADY GMINY KOŅCIELISKO z dnia 29 marca 2011 r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Koņcielisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

13823

Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
za wyniki w sporcie kwalifikowanym

13826

Rady Gminy Tomice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, na
którym nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osuniĉcia ziemi
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Poz. 1989

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

13828

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjĉcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zembrzyce w latach
2011 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego Gminy Zembrzyce.

13828

KOMUNIKAT:
2004

–

Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2007-2013 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

13831

1989
1989

UCHWAŁA NR VII/98/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Andrychów
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 z póňn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z póňn. zm.), Sejmik
Województwa Małopolskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Brak treņci
1. Wyznacza siĉ aglomeracjĉ Andrychów (powiat wadowicki) o równoważnej liczbie mieszkańców
45836 z oczyszczalnią ņcieków w miejscowoņci Andrychów.
2. Aglomeracja obejmuje nastĉpujące miejscowoņci na terenie gminy Andrychów: Andrychów,
Brzezinka, Inwałd, Roczyny, Rzyki, Sułkowice – Bolĉcina Sułkowice - Łĉg, Targanice i Zagórnik.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa
w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1 : 25 000,
z wyłączeniem cieków i zbiorników wodnych, stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 1/08 Wojewody
Małopolskiego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Andrychów (Dz. Urz.
Woj. Małop. z 2008 r. Nr 107, poz. 753).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR VII/99/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany - Włosań
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 z póňn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z póňn. zm.), Sejmik
Województwa Małopolskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Brak treņci
1. Wyznacza siĉ aglomeracjĉ Mogilany – Włosań (powiat krakowski) o równoważnej liczbie mieszkańców 4440 z oczyszczalnią ņcieków w miejscowoņci
Włosań.
2. Aglomeracja obejmuje nastĉpujące miejscowoņci na terenie gminy Mogilany: Konary – czĉņć,
Mogilany – czĉņć i Włosań.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa
w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1 : 25 000,
z wyłączeniem cieków i zbiorników wodnych, stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
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UCHWAŁA NR VII /106/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im.
Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu
krajobrazu kulturowego Małopolski.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8, art. 14
ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590, z póňn. zm.), art. 7a ustawy z dnia
25 paňdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z póňn. zm.) oraz w związku z uchwałą
Nr LII/843/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjĉcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. 1. Przyjmuje siĉ szczegółowe zasady i tryb
przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego
im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne
realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie
i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski,
które okreņla Regulamin stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

2. Traci moc uchwała Nr XL/637/10 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia
2010 r. w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad
i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze,
współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające
ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego
Małopolski.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk

Załącznik
do uchwały Nr VII /106/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 marca 2011 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. STANISŁAWA WITKIEWICZA
ZA NAJLEPSZE, WSPÓŁCZESNE REALIZACJE ARCHITEKTONICZNE SPRZYJAJĄCE OCHRONIE
I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MAŁOPOLSKI
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

1. Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Stanisława
Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu
krajobrazu kulturowego Małopolski, przyznawanej
w ramach konkursu jest Województwo Małopolskie,
przy współpracy Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich wspieranego przez Oddział Podhalańsko – Nowosądeckiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.
2. Sprawy organizacyjne konkursu prowadzi Oddział
Krakowski Stowarzyszenia Architektów Polskich.

§3
PRZEDMIOT KONKURSU I FORMA NAGRODY

§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakoņci architektury wpisującej siĉ w krajobraz kulturowy
Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego
tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całoņć oraz uwzglĉdniający w uporządkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, ņrodowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej

1. Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty architektoniczne (zespoły obiektów), które spełniają niżej wymienione warunki:
a) usytuowane są na obszarze województwa małopolskiego,
b) są nowoprojektowane,
c) zrealizowane i oddane zostały do użytkowania
w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.
2. Konkurs nie dotyczy remontów i rewitalizacji obiektów, w których nie nastąpiło istotne przekształcenie
ich formy zewnĉtrznej oraz konserwacji obiektów architektonicznych, którym przywraca siĉ ich stan pierwotny.
3. Przyznanie Nagrody obiektom architektonicznym jest
równoznaczne z nagrodzeniem ich projektantów (zespołów projektantów) oraz inwestorów.
4. Niniejsza Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata.
5. Liczba zgłoszonych obiektów przez jednego wnioskodawcĉ nie jest ograniczona.
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6.

Najlepsze realizacje architektoniczne wyłonione
w konkursie, otrzymają tablice pamiątkowe z przeznaczeniem do umieszczenia na nagrodzonym
obiekcie. Na tablicach pamiątkowych zamieszczone
zostaną m. in. dane dotyczące projektantów i inwestorów nagrodzonych obiektów architektonicznych.
7. Projektantom (zespołom projektantów) oraz inwestorom
najlepszych realizacji, wyłonionych w konkursie przyznane zostaną okolicznoņciowe dyplomy i statuetki.
8. Organizator przewiduje możliwoņć zorganizowania
dyskusji pokonkursowej na temat przeprowadzonego konkursu i realizacji inwestycji oraz wydanie katalogu pokonkursowego i urządzenie wystawy pokonkursowej.
9. Wystawa pokonkursowa oraz przygotowanie i wydanie katalogu wystawy pokonkursowej zostanie zorganizowane przez sekretariat organizacyjny konkursu, w miejscu podanym na stronach internetowych
sekretariatu organizacyjnego konkursu.
§4
KATEGORIE NAGRODY
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w niżej podanych
kategoriach, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. architektura użytecznoņci publicznej, w tym mała
architektura i zagospodarowanie przestrzeni,
b. architektura mieszkaniowa,
c. architektura sakralna.
2. Nagroda nie zostanie przyznana w kategorii, w której
nie dostarczono ani jednego spełniającego wymogi
formalne zgłoszenia.
§5
SEKRETARIAT KONKURSU
1. Dla prowadzenia prac organizacyjnych konkursu powołany zostaje sekretariat organizacyjny konkursu.
2. Sekretariat organizacyjnych konkursu prowadzony
jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.
3. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć na adres
korespondencyjny: Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, z dopiskiem: Nagroda Województwa Małopolskiego
im. Stanisława Witkiewicza.
§6
UPRAWNIENIA WNIOSKODAWCY, PROJEKTANTA
I WŁAŅCICIELA
1. Wnioskodawca przenosi na Organizatora konkursu
autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w
zgłoszeniu konkursowym, bez wynagrodzenia, na nastĉpujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnianie techniką druku i wszystkimi innymi technikami ideograficznymi, cyfrowymi
i elektronicznymi,
b) wprowadzanie do pamiĉci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,
c) wykorzystywanie w ramach reklamy i działań promocyjnych prowadzonych przez organizatora,
tj. zamieszczenie w publikacjach i prezentacjach
multimedialnych.
2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, nastĉpuje bez
ograniczenia czasowego i terytorialnego.

Poz. 1991

3. Właņciciel i projektant obiektu architektonicznego
wyrażają zgodĉ na utrwalanie i upublicznianie wizerunku obiektu przez Organizatora w celu realizacji
ustawowych zadań własnych Województwa Małopolskiego.
4. Właņciciel i projektant obiektu architektonicznego
akceptując zgłoszenie obiektu do konkursu wyrażają
równoczeņnie zgodĉ na umieszczenie tablicy, o której mowa w § 3 ust. 6 na obiekcie w widocznym
miejscu.
5. Projektanci obiektów architektonicznych mogą zastrzec sobie prawo nie ujawniania ich nazwisk w publikacji, w przypadku publikowania przez Organizatora realizacji ich autorstwa lub ich fragmentów
w przypadku, gdy obiekty te nie zostały nagrodzone.
§7
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie uczestniczą obiekty architektoniczne
zgłaszane do konkursu za zgodą ich właņciciela przez
niżej podanych wnioskodawców:
a) architektów,
b) biura i pracownie architektoniczne,
c) stowarzyszenia i izby architektów,
d) inwestorów,
e) instytucje i organizacje realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
f) organy administracji publicznej.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez wnioskodawcĉ regulaminu konkursu.
§8
ZAPYTANIA I WNIOSKI
1. Dla zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia
konkursu uczestnikom przysługuje prawo wniesienia
do sekretariatu organizacyjnego konkursu zapytań
lub wniosków.
2. Zapytanie może dotyczyć wyjaņnienia regulaminu
konkursu w celu ograniczenia możliwoņci błĉdnej jego interpretacji.
3. Zapytania i wnioski należy kierować na piņmie na
adres sekretariatu konkursu w terminie 14 dni poprzedzających dzień zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
4. Odpowiedzi (bez podania autora zapytania) na pytania nadesłane w formie pisemnej lub dorĉczone
osobiņcie zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich nie póňniej
niż w terminie 7 dni licząc od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3.
§9
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE OBIEKTU (ZESPOŁU
OBIEKTÓW)
1. Zgłoszenie konkursowe winno zawierać nastĉpujące
elementy:
a. Kartĉ zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu zawierającą niżej
podane elementy:
- nazwĉ obiektu lub zespołu obiektów zgłaszanych
do konkursu,
- lokalizacjĉ obiektu lub zespołu obiektów zgłaszanych do konkursu,
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- nazwĉ wnioskodawcy wraz z danymi teleadresowymi,
- imiĉ i nazwisko projektanta (zespołu projektantów) wraz z danymi teleadresowymi,
- nazwĉ inwestora wraz z danymi teleadresowymi,
- nazwĉ wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych (projektantów, inwestorów, wykonawców),
- pisemną zgodĉ właņciciela obiektu architektonicznego na zgłoszenie obiektu do niniejszego
konkursu.
b. Dokumentacjĉ fotograficzną zrealizowanego obiektu architektonicznego,
c. Rysunkowe przedstawienie struktury przestrzennej
obiektu architektonicznego i jego usytuowanie
z uwzglĉdnieniem kontekstu miejsca,
d. Opisową charakterystykĉ obiektu architektonicznego,
e. Noņnik CD lub DVD z zapisaną dokumentacją fotograficzną, rysunkowym przedstawieniem struktury
przestrzennej obiektu architektonicznego i jego
usytuowaniem oraz opracowaniem tekstowym.
Dokumentacjĉ fotograficzną, rysunkowe przedstawienie struktury przestrzennej obiektu architektonicznego i jego usytuowanie z uwzglĉdnieniem kontekstu
miejsca oraz opisową charakterystykĉ obiektu (zespołu obiektów) należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie jpg. lub tiff. oraz
doc. na noņniku CD lub DVD.
Zgłoszenie konkursowe w czĉņci opisowej sporządzone zostanie w całoņci w jĉzyku polskim pod rygorem
nieważnoņci.
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać oņwiadczenie Wnioskodawcy, Że przysługują mu autorskie
prawa majątkowe, które nie naruszają i nie bĉdą naruszać praw autorskich osób trzecich do wszelkich
utworów zawartych w zgłoszeniu.
W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do Organizatora z tytułu praw autorskich
do utworów, o których mowa w ust. 4, Wnioskodawca zobowiązuje siĉ do pokrycia wszelkich roszczeń
zgłoszonych przez uprawnione osoby trzecie.

§ 10
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZREALIZOWANEGO OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
Dokumentacja fotograficzna, o której mowa w § 9
ust. 1 lit. b powinna obejmować:
a. zdjĉcia zgłaszanej realizacji architektonicznej –
co najmniej cztery najbardziej charakterystyczne ujĉcia fotograficzne,
b. dopuszczone do konkursu zostaną zdjĉcia w zapisie
cyfrowym w formacie jpg o rozdzielczoņci min. 300 dpi.
§ 11
OPISOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ZESPOŁU
OBIEKTÓW)
Opisowa charakterystyka obiektu lub zespołu
obiektów, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. d winna obejmować:

Poz. 1991

a. uzasadnienie dotyczące zgodnoņci zgłaszanego obiektu architektonicznego lub zespołu obiektów z celem
konkursu omówionym § 2,
b. wyjaņnienie sposobu nawiązania przez zgłaszany
obiekt architektoniczny (zespół obiektów), do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej
oraz oddziaływania na ukształtowanie przestrzeni,
c. opisowa charakterystyka winna zawierać maksymalnie trzy strony maszynopisu, czcionka Arial 11 pt interlinia 1.5 wiersza, całoņć w formacie A4, zszyta
w okładkach, w 2 egzemplarzach.
§ 12
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
KONKURSOWYCH
1. Zgłoszenia konkursowe składa siĉ osobiņcie lub za
poņrednictwem poczty (decyduje data dorĉczenia) –
w sekretariacie organizacyjnym konkursu w terminie
do dnia 30 kwietnia do godz. 12.00 w roku, w którym
konkurs jest ogłaszany.
2. Zgłoszenia dostarczone za poņrednictwem poczty lub
(przesyłki kurierskiej) uznane zostaną za dostarczone
w terminie, jeņli znajdą siĉ w sekretariacie organizacyjnym konkursu i zostaną tam przyjĉte wraz z dowodem dostarczenia przesyłki najpóňniej w dniu
30 kwietnia do godz. 12.00, w roku, w którym konkurs jest ogłaszany.
3. Konkurs zostanie ogłoszony najpóňniej na 21 dni
przed terminem składania zgłoszeń konkursowych.
§ 13
REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO
1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje Sąd Konkursowy, na posiedzeniu zorganizowanym w siedzibie sekretariatu organizacyjnego konkursu.
2. Sąd konkursowy jest powoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
3. W skład Sądu konkursowego wchodzi nie mniej niż
siedmiu i nie wiĉcej niż dziewiĉciu członków wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
bĉdących przedstawicielami samorządu Województwa Małopolskiego i administracji rządowej, ņrodowisk architektów i urbanistów, ņrodowisk naukowych, przedsiĉbiorców, w szczególnoņci branży budowlanej oraz sekretarz bez prawa głosu, przy czym
w skład Sądu konkursowego wchodzi nie mniej niż
4 i nie wiĉcej niż 6 przedstawicieli ņrodowisk architektów i urbanistów oraz ņrodowisk naukowych.
4. Skład Sądu konkursowego zostanie podany w treņci
ogłoszenia o konkursie.
5. Pracami Sądu kieruje Przewodniczący, wybrany na
pierwszym posiedzeniu Sądu konkursowego.
6. Sąd konkursowy po dokonaniu oceny obiektów
zgłoszonych do konkursu wyłoni obiekty nominowane do nagrody w kategoriach o których mowa
§ 4 ust. 1.
7. Sąd konkursowy dokonuje oceny obiektów zgłoszonych do konkursu kierując siĉ niżej podanymi kryteriami:
a. Nowatorstwo rozwiązań architektonicznych i estetycznych,
b. Oryginalnoņć projektu,
c. Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych adekwatnych do miejsca,
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d. Twórcze nawiązanie do reprezentatywnych cech
zabudowy regionalnej,
e. Wykreowanie wartoņciowej przestrzeni publicznej,
f. Oddziaływanie w krajobrazie kulturowym zgodnie
z zasadą ładu przestrzennego.
8. Sąd konkursowy w liczbie co najmniej 3 członków
może dokonać wizji lokalnej obiektów nominowanych do Nagrody.
9. Sąd podejmuje decyzje na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, zwykłą wiĉkszoņcią głosów.
Dla podjĉcia uchwały wymagana jest obecnoņć minimum piĉciu Członków Sądu, w tym Przewodniczącego. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
10. Udział w Sądzie konkursowym jest honorowy.
11. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymagań
warunków konkursu nie bĉdą oceniane przez Sąd
Konkursowy.
12. Zgłoszenie konkursowe pozostawia siĉ bez rozpatrzenia w przypadku:
a. złożenia po terminie,
b. wycofania przez wnioskodawcĉ,
c. rezygnacji autora lub właņciciela,
d. braków formalnych.

Poz. 1991
§ 14
ROZSTRZYGNIĈCIE KONKURSU

1. Rozstrzygniĉcia konkursu dokona stosowną uchwałą
Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie
oceny dokonanej przez Sąd konkursowy i nominacji,
o której mowa § 13 ust. 6.
2. Po rozstrzygniĉciu konkursu wyniki zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie sekretariatu organizacyjnego konkursu i na stronach internetowych Stowarzyszenia
Architektów Polskich oraz Urzĉdu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
3. Organizator unieważni konkurs, jeżeli:
a. nie wpłynĉło Żadne ważne zgłoszenie konkursowe,
b. sąd konkursowy stwierdzi, Że Żadne ze zgłoszeń
konkursowych nie spełnia wymagań okreņlonych
w niniejszym Regulaminie.
§ 15
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swej ważnoņci przyjĉcia w trybie właņciwym dla
uchwalenia niniejszego regulaminu.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania Nagrody
Województwa Małopolskiego
im. Stanisława Witkiewicza

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO
do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze współczesne realizacje
architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski
Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia konkursowego do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, bĉdą przetwarzane przez administratora danych – Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP), Pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków. Dane te bĉdą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Nagrody im. Stanisława Witkiewicza, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póňn. zm.). Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostĉpu do treņci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbĉdne do realizacji w/w celu.
1. DANE WNIOSKODAWCY
2.
Imiĉ i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Adres, telefon, adres e-mail
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Nazwa i lokalizacja obiektu lub zespołu obiektów zgłaszanych do konkursu
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
gmina................................................................................
powiat...............................................................................
Wyrażam zgodĉ/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
zgłoszenia konkursowego.
………………………………………

.....……………………………………………

imiĉ i nazwisko wnioskodawcy

data i czytelny podpis wnioskodawcy

/proszĉ wypełnić drukowanymi literami/
*Niepotrzebne skreņlić

2. DANE PROJEKTANTÓW OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH ZGŁASZANYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Imiĉ i nazwisko lub nazwa projektanta (zespołu projektantów)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Adres, telefon, adres e-mail
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
gmina................................................................................
powiat...............................................................................
Wyrażam zgodĉ/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
zgłoszenia konkursowego.
………………………………….

.....………………………………………..

imiĉ i nazwisko projektanta
(zespołu projektantów)

data i czytelny podpis projektanta
(zespołu projektantów)

/proszĉ wypełnić drukowanymi literami/

Akceptujĉ regulamin konkursu Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza bez zastrzeżeń.
………………………………….

.....………………………………………..

imiĉ i nazwisko projektanta
(zespołu projektantów)

data i czytelny podpis projektanta
(zespołu projektantów)

/proszĉ wypełnić drukowanymi literami/
*Niepotrzebne skreņlić
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3. DANE INWESTORA
Imiĉ i nazwisko lub nazwa inwestora
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Adres, telefon, adres e-mail
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
gmina................................................................................
powiat...............................................................................
Wyrażam zgodĉ/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
zgłoszenia konkursowego.
………………………………..
imiĉ i nazwisko inwestora
/proszĉ wypełnić drukowanymi literami/

.....……………………………………..

data i czytelny podpis inwestora

Akceptujĉ regulamin konkursu Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza bez zastrzeżeń.
………………………………..
imiĉ i nazwisko inwestora
/proszĉ wypełnić drukowanymi literami/

.....……………………………………..

data i czytelny podpis inwestora

*Niepotrzebne skreņlić
4. DANE WYKONAWCY
Imiĉ i nazwisko lub nazwa wykonawcy
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Adres, telefon, adres e-mail
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
gmina................................................................................
powiat...............................................................................
Wyrażam zgodĉ/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
zgłoszenia konkursowego.
…………………………………..
imiĉ i nazwisko wykonawcy
/proszĉ wypełnić drukowanymi literami/
*Niepotrzebne skreņlić

.....……………………………………….

data i czytelny podpis wykonawcy
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5. OŅWIADCZENIE WŁAŅCICIELA OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
Wyrażam zgodĉ na zgłoszenie obiektu architektonicznego do niniejszego konkursu.
Jednoczeņnie akceptujĉ regulamin konkursu Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza bez
zastrzeżeń.
………………………………………………
imiĉ i nazwisko lub nazwa właņciciela
/proszĉ wypełnić drukowanymi literami/

.....………………………………..…….
data i czytelny podpis właņciciela

6. OŅWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oņwiadczam, Że przysługują mi autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie bĉdą naruszać praw autorskich osób trzecich do wszelkich utworów zawartych w zgłoszeniu.
Jednoczeņnie w przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu praw autorskich
do utworów, o których mowa w ust. 4 Regulaminu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza zobowiązujĉ siĉ do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez uprawnione osoby trzecie.
……………………………………………………
imiĉ i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
/proszĉ wypełnić drukowanymi literami/

.....…………………………………….

data i czytelny podpis wnioskodawcy

7. ZAŁĄCZNIKI:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....……………………………………. data i czytelny podpis wnioskodawcy
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk

1991

1992
1992

UCHWAŁA NR VII /107/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego
im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami
architektury drewnianej Małopolski.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8, art. 14 ust. 1
pkt 3 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590, z póňn. zm.), art. 7a ustawy z dnia
25 paňdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z póňn. zm.) oraz w związku z uchwałą

Nr LII/843/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjĉcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie
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okreņlenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania
Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana
Korneckiego za wybitne osiągniĉcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany: załącznik nr
1 do uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągniĉcia w dziedzinie ochrony
i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.

Poz. 1992
2. Pozostała treņć uchwały nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
Załącznik
do uchwały Nr VII /107/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 marca 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA
Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągniĉcia w dziedzinie ochrony i
opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski
§1
1. Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana
Korneckiego za wybitne osiągniĉcia w dziedzinie
ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie.
2. Niniejsza Nagroda jest przyznawana corocznie.
3. Nagroda jest przyznawana za całokształt działalnoņci
oraz za realizacjĉ wartoņciowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
a) dbałoņci o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte
wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom
mogącym powodować ich niszczenie,
b) adaptacji zabytkowych obiektów architektury
drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
c) adaptacji zabytkowych obiektów architektury
drewnianej do celów mieszkaniowych i działalnoņci gospodarczej,
d) przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
e) badania i dokumentowania zabytkowych obiektów
architektury drewnianej,
f) promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
g) "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury
drewnianej poprzez m.in. organizacjĉ koncertów,
wystaw i innych wydarzeń artystyczno - kulturalnych i naukowych.
4. Nagrodĉ przyznaje siĉ jako nagrodĉ indywidualną lub
jako nagrodĉ zbiorową za wspólne dokonania
w dziedzinach okreņlonych w ust. 1 i 3.
§2

3. W ramach nagrody dopuszcza siĉ możliwoņć przyznania wyróżnień maksymalnie trzem kandydatom.
4. Laureat nagrodzony zostaje nagrodą finansową oraz
okolicznoņciowym dyplomem i statuetką.
5. Wyróżnieni w ramach nagrody mogą otrzymać okolicznoņciowe dyplomy i statuetki.
§3
1. Kapituła Nagrody jest powoływana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na okres czterech lat.
2. Kapituła Nagrody dokonuje oceny zgłoszeń konkursowych na posiedzeniu zorganizowanym w siedzibie
organizatora Nagrody i przedstawia rekomendacje do
nagrody Zarządowi Województwa Małopolskiego za
poņrednictwem departamentu właņciwego ds. kultury
Urzĉdu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
3. Kapituła Nagrody podejmuje decyzje na posiedzeniu
w głosowaniu jawnym, zwykłą wiĉkszoņcią głosów.
Dla podjĉcia decyzji wymagana jest obecnoņć minimum piĉciu członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego lub
jego Zastĉpcy.
4. Członkostwo w Kapitule Nagrody ustaje skutkiem
rezygnacji złożonej przez Członka Sądu, utraty przez
niego pełnej zdolnoņci do czynnoņci prawnych lub
jego ņmierci, bądň z upływem kadencji. W takim
przypadku Zarząd Województwa Małopolskiego powołuje nowego członka Kapituły Nagrody
5. Udział w Kapitule Nagrody jest honorowy.
6. Sekretarzem Kapituły Nagrody jest przedstawiciel
departamentu właņciwego ds. kultury Urzĉdu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, z głosem doradczym.
§4

1. Nagroda jest nagrodą finansową Województwa Małopolskiego, przyznawaną w oparciu o rekomendacje
Kapituły Nagrody i stosowną uchwałĉ Zarządu Województwa Małopolskiego.
2. Nagroda wynosi 15 000 zł.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu o nagrodĉ jest
dostarczenie zgłoszenia do nagrody na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenia do Nagrody składa siĉ osobiņcie lub
za poņrednictwem poczty (decyduje data dorĉczenia)

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 247

3.

4.
5.
6.
7.

1992

– 13806 –

w terminie do dnia 20 marca w roku, w którym konkurs jest ogłaszany.
Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez
członków Kapituły Nagrody oraz przez niżej wymienionych wnioskodawców:
a) instytucje i organizacje pozarządowe realizujące
zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony
zabytków,
b) instytucje kultury,
c) stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
d) podmioty gospodarcze prowadzące działalnoņć
w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
e) dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł
sztuki,
f) uczelnie wyższe,
g) koņcioły i związki wyznaniowe,
h) jednostki organizacyjne administracji publicznej
samorządowej i rządowej,
i) organy administracji samorządowej.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez wnioskodawcĉ regulaminu konkursu.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwoņci
wziĉcia udziału w konkursie.
Oņwiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dotyczy osób fizycznych.
Zgłoszenie do Nagrody winno zawierać nastĉpujące
elementy:
a) Kartĉ zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu zawierającą niżej podane
elementy:
- dane osobowe kandydata lub nazwĉ podmiotu
zgłaszanego do nagrody,
- nazwĉ zgłaszającego,
- informacje (w punktach) o dokonaniach kandydata, za które ma być przyznana nagroda w dziedzinach okreņlonych w § 1 ust. 1 i 3,
b) opis dokonań kandydata do nagrody, w dziedzinach okreņlonych w § 1 ust. 1 i 3, zawierający
maksymalnie piĉć stron wydruku, czcionka Arial
11 pt interlinia 1.5 wiersza

Poz. 1992

c) dokumentacjĉ fotograficzną dokonań kandydata
do nagrody i/lub spis projektów badawczych/ publikacji w dziedzinach okreņlonych w § 1 ust. 1 i 3.
d) Noņnik CD lub DVD z zapisaną, dokumentacją
i opisem, o którym mowa w lit. b) i c).
8. Dopuszcza siĉ możliwoņć ponownego rozpatrzenia
zgłoszeń do nagrody złożonych w poprzedniej edycji
Nagrody.
§5
Sekretarz Kapituły Nagrody sporządza i parafuje
protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody, który podpisuje Przewodniczący Kapituły Nagrody lub jego Zastĉpca.
§6
Wyboru Laureata Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą na podstawie rekomendacji ujĉtych w treņci protokołu przedstawionych przez Kapitułĉ Nagrody, o których mowa w § 2
ust. 1.
§7
Nagroda może być wrĉczana na uroczystym spotkaniu organizatorów i opiekunów obiektów zabytkowych podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego lub innego wydarzenia w tej dziedzinie.
§8
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swej ważnoņci przyjĉcia w trybie właņciwym dla
uchwalenia niniejszego regulaminu.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR VII/108/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy
Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18
pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 2001 r. o samorządzie
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z póňn. zm.) w zw. z art. 7a ustawy z dnia
25 paňdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póňn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. Województwo Małopolskie wraz z partnerami ustanawia otwarty konkurs na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda
Filmowa”.
§ 2. Szczegółowe zasady konkursu, o którym
mowa w § 1 okreņla regulamin, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
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§ 3. Traci moc uchwała Sejmiku Województwa
Małopolskiego nr XXXII/477/09 z dn. 25 maja 2009 r.
w sprawie udziału Województwa Małopolskiego
w projekcie „Krakowska Fabryka Filmów” poprzez
organizacjĉ otwartego konkursu na scenariusze filmów fabularnych pn. „Trzy Korony – Małopolska
Nagroda Filmowa” z póňniejszymi zmianami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi
Województwa Małopolskiego.

Poz. 1993

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Załącznik
do uchwały nr VII/108/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 marca 2011 r.
REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA
NAJLEPSZE SCENARIUSZE FILMOWE PN.
„TRZY KORONY – MAŁOPOLSKA NAGRODA
FILMOWA”.
Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki
Filmowej, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie ogłaszają otwarty
konkurs na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy
Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”, zwany dalej
Konkursem. Celem Konkursu jest przyznawanie nagrody w dziedzinie twórczoņci artystycznej poprzez
wyłonienie najciekawszych scenariuszy filmowych
związanych z Małopolską tematyką lub miejscem
akcji. Realizacja Konkursu przyczynić siĉ ma do promocji regionu, uaktywnienia ņrodowisk twórczych
oraz docenienia i nagrodzenia oryginalnego, filmowego sposobu widzenia Małopolski – ludzi, miejsc
i opowieņci.
§ 1. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizatorami otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”, zwanego dalej Konkursem
są: Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki
Filmowej, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie.
2. Nagrody w konkursie „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” przyznawane są twórcom
najlepszych scenariuszy filmowych tematyką lub
miejscem akcji związanych z Małopolską.
3. W Konkursie wziąć mogą udział scenariusze
oryginalne, wczeņniej niezrealizowane.
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Nagrody przyznawane są raz do roku,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
6. Scenariusze nagradzane są w dwóch kategoriach:
1) scenariusz filmu fabularnego – w kategorii tej przyznaje siĉ pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
2) scenariusz filmu dokumentalnego – w kategorii tej
przyznaje siĉ jedną nagrodĉ.
7. Dopuszcza siĉ przyznawanie dodatkowych
nagród i wyróżnień.
8. Nagrody przyznawane są w oparciu o ocenĉ
Komisji Selekcyjnej oraz werdykt Jury, których skład
i zasady pracy okreņlone są w dalszej czĉņci regulaminu.

3. Scenariusze zgłaszane do Konkursu należy
przesłać pocztą, na adres: Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków,
w terminach:
a) do dnia 31 sierpnia roku, w którym został ogłoszony konkurs (decyduje data stempla pocztowego) w przypadku scenariuszy filmów dokumentalnych. Scenariusze przesłane po upływie
wyznaczonego terminu nie wezmą udziału
w Konkursie.
b) do dnia 30 wrzeņnia roku, w którym został ogłoszony konkurs (decyduje data stempla pocztowego)
w przypadku scenariuszy filmów fabularnych. Scenariusze przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Konkursie.
4. Scenariusze należy przesłać w wersji drukowanej (w 4 egzemplarzach na białym papierze
w formacie A 4) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD w formacie doc., rtf., lub pdf), wraz ze
streszczeniem (maksymalnie do dwóch stron maszynopisu).
5. Tekst oryginalnego scenariusza oraz streszczenia powinien zostać sporządzony w jĉzyku polskim.
6. Wraz ze scenariuszem autorzy załączają
oņwiadczenie, że w przypadku nagrodzenia ich scenariusza i z chwilą odbioru nagrody zobowiązują siĉ do
przekazania na rzecz Telewizji Polskiej S.A. pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw
zależnych, do scenariusza, który zwyciĉżył w Konkursie, w tym także do realizacji utworu audiowizualnego
na jego podstawie. Wzór oņwiadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Scenariusze opatrzyć należy godłem.
W osobnej, zamkniĉtej kopercie opatrzonej tym samym godłem autor umieszcza swoje imiĉ, nazwisko,
adres i telefon kontaktowy oraz oņwiadczenie, o którym mowa w ust. 6. Na kopercie należy umieņcić
dopisek: konkurs „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” oraz informacjĉ, do której z wymienionych w § 1 ust. 6 kategorii zgłaszany jest scenariusz.
8. Nadesłane scenariusze oceniane są w dwóch
etapach:
a) Etap I – ocena Komisji Selekcyjnej. Komisja Selekcyjna dokonuje oceny formalno - merytorycznej nadesłanych scenariuszy.
b) Etap II – ocena Jury. Jury dokonuje ostatecznej
oceny scenariuszy, spoņród których wybiera
zwyciĉskie scenariusze.

1. Głównym operatorem konkursu „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” jest Telewizja
Polska S.A. Oddział w Krakowie.

9. W skład Komisji Selekcyjnej wchodzi po
dwóch przedstawicieli Województwa Małopolskiego,
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskiego
Biura Festiwalowego i Telewizji Polskiej S.A. Oddział
w Krakowie, których powołuje i odwołuje Zarząd
Województwa Małopolskiego.

2. Konkurs jest ogłaszany na podstawie jednomyņlnej decyzji wszystkich Organizatorów, po przyjĉciu
budżetu Województwa Małopolskiego na dany rok.

10. Członkowie Komisji Selekcyjnej Konkursu
spoņród swojego grona wybierają Przewodniczącego
Komisji Selekcyjnej, który zwołuje i prowadzi jej obrady.

§ 2. PRZEBIEG KONKURSU
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11. W skład Jury Konkursu wchodzą uznani
polscy twórcy.
12. Członków Jury Konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego.
13. Jury spoņród swojego grona wybiera Przewodniczącego Jury, który zwołuje i prowadzi obrady
Jury.
14. Zarówno Komisja Selekcyjna, jak też Jury,
podejmują decyzje w drodze głosowania, w obecnoņci co najmniej połowy ustalonego składu, zwykłą
wiĉkszoņcią głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 3. NAGRODY W KONKURSIE
1. Pula nagród w konkursie „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” wynosi 105 tysiĉcy złotych,
z czego 60 tysiĉcy złotych pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego, 30 tysiĉcy złotych z budżetu
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a 15 tysiĉcy złotych
z budżetu Krakowskiego Biura Festiwalowego.
2. W kategorii „scenariusz filmu fabularnego”
autorzy otrzymają nagrody pieniĉżne w wysokoņci 40
tysiĉcy złotych za zajĉcie pierwszego miejsca (z budżetu Województwa Małopolskiego), 30 tysiĉcy złotych za zajĉcie drugiego miejsca (z budżetu Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej) oraz 15 tysiĉcy złotych za
zajĉcie trzeciego miejsca (z budżetu Krakowskiego
Biura Festiwalowego).
3. W kategorii „scenariusz filmu dokumentalnego” autor najlepszego scenariusza otrzymuje nagrodĉ pieniĉżną w wysokoņci 20 tysiĉcy złotych
(z budżetu Województwa Małopolskiego).
4. Nagrody, o których mowa w ust. 2–3 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wrĉczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali. Po uroczystoņci wyniki Konkursu podane zostaną na stronach internetowych organizatorów.
§ 4. NAGRODZONE SCENARIUSZE
1. Pomiĉdzy autorami zwyciĉskich scenariuszy
a Telewizją Polską S.A. zostaną zawarte umowy
o przeniesieniu praw autorskich do scenariuszy.
2. Zgodnie z umowami, o których mowa
w ust. 1, Telewizja Polska S.A. ma prawo do nieodpłatnego opublikowania scenariuszy w celu zaprezentowania ich producentom filmowym.
3. Dodatkowo autor zwyciĉskiego scenariusza
filmu dokumentalnego zobowiązuje siĉ w terminie do
60 dni od rozstrzygniĉcia konkursu podjąć wstĉpne
negocjacje z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy
w Krakowie oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym
mające na celu wspólne ustalenie:
a) producenta filmu, którym może być również Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Krakowie;
b) kosztorysu realizacji nagrodzonego scenariusza
na podstawie zweryfikowanego przez negocjujące strony wstĉpnego szacunku kosztów podanych przez autora scenariusza;
c) warunków udostĉpnienia przez Telewizjĉ Polską
S.A. Oddział Terenowy w Krakowie sprzĉtu technicznego i materiałów archiwalnych TVP Kraków

Poz. 1993
niezbĉdnych do realizacji filmu w ramach ewentualnej umowy koprodukcyjnej;
d) warunków udostĉpnienia przez Telewizjĉ Polską
S.A. pasma emisyjnego,
e) warunków i zasad ewentualnego dofinansowania realizacji filmu przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Formuła dodatkowego oņwiadczenia autora
nagrodzonego filmu dokumentalnego została
ujĉta w załączniku do niniejszego Regulaminu.

4. Po wyłonieniu producenta filmu, Telewizja
Polska S.A. zawrze z nim umowĉ na realizacjĉ filmu
w oparciu o nagrodzony scenariusz przekazując mu
jednoczeņnie prawo bądň udział w prawie do tego
scenariusza.
5. Producent filmu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o tym, że został on zrealizowany w oparciu o scenariusz nagrodzony w konkursie „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”.
6. W przypadku skierowania scenariusza do
produkcji, jego autorowi przysługuje honorarium
w wysokoņci wynikającej z kosztorysu filmu.
7. Jeżeli do 3 lat od rozstrzygniĉcia Konkursu
film na podstawie zwyciĉskiego scenariusza nie zostanie zrealizowany, wszystkie prawa do scenariusza
wracają do autora.
§ 5. POZOSTAŁE ZAPISY
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodĉ na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póňn. zm.), w zakresie
niezbĉdnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym
prawidłowej współpracy z organizatorami.
2. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest równoznaczny z brakiem możliwoņci
udziału w Konkursie. Oņwiadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych znajduje siĉ
w załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” jest Telewizja Polska S.A.
Oddział w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków. Przekazane dane osobowe
objĉte są prawem dostĉpu do ich treņci oraz jej poprawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbĉdne do wziĉcia udziału w Konkursie.
4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu dane osobowe Laureatów niezbĉdne do przekazania nagrody zostaną
udostĉpnione pozostałym organizatorom Konkursu.
5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie
prawo do zmiany terminów, o których mowa
w niniejszym regulaminie oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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do uchwały Nr VII/108/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 marca 2011 r.
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Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
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UCHWAŁA NR VII/109/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars
Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.
§ 1. Okreņla siĉ szczegółowe zasady i tryb przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego
„Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, w brzmieniu Załącznika Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Sejmiku Województwa
Małopolskiego Nr XXXII/478/09 z dn. 25 maja 2009 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego
„Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk

Załącznik
do uchwały Nr VII/109/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 marca 2011 r.
REGULAMIN
przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI”
za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury
Kierując siĉ potrzebą docenienia artystów i twórców
o uznanym dorobku oraz chĉcią pomocy młodym adeptom sztuki, Województwo Małopolskie ustanawia Nagrodĉ „Ars Quaerendi”.
Nagroda w założeniu służyć ma wskazaniu i nagrodzeniu
tych przedstawicieli ņwiata kultury, sztuki i nauki, którzy
przełamując różnice pokoleniowe, dzielą siĉ swoim doņwiadczeniem z młodymi nastĉpcami, a Ci, swoim młodzieńczym entuzjazmem dają inspiracjĉ swoim Mistrzom.
Ars Quaerendi to sztuka wyszukiwania twórczych talentów.
§1
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO „ARS QUAERENDI” W KATEGORIACH MISTRZ I UCZEŃ
1. Nagroda Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”, zwana w dalszej czĉņci Regulaminu Nagrodą,
jest nagrodą pieniĉżną, przyznawaną w drodze konkursu w kategoriach: Mistrz i Uczeń. Jednoczeņnie
przyznaje siĉ Nagrodĉ za Projekt przedsiĉwziĉcia kulturalnego przygotowany wspólnie przez Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i Uczeń.
2. Przyznaje siĉ do piĉciu Nagród w kategorii Mistrz, do
piĉciu Nagród w kategorii Uczeń oraz do piĉciu Nagród za Projekty przygotowane przez Nagrodzonych
w kategoriach: Mistrz i Uczeń.
3. Organizator corocznie podejmuje decyzjĉ o ogłoszeniu Nagrody, po przyjĉciu budżetu Województwa Małopolskiego na dany rok.
4. Nagrody przyznawane są w oparciu o werdykt Jury
Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” zwanego dalej Jury, którego skład i zasady

pracy okreņlone są w dalszej czĉņci niniejszego Regulaminu.
5. Nagrodĉ można otrzymać tylko raz.
6. Nagrodĉ i tytuł w kategorii Mistrz otrzymać mogą
wybitni przedstawiciele ņrodowiska artystycznego,
twórczego i naukowego z Województwa Małopolskiego, posiadający w swoim dorobku znaczące osiągniĉcia w jednej z nastĉpujących dziedzin:
a. twórczoņć artystyczna i użytkowa (muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr,
rzemiosło artystyczne, itp.),
b. upowszechnianie kultury,
c. architektura i urbanistyka.
7. Nagrodĉ i tytuł w kategorii Uczeń mogą otrzymać
osoby, które spełniają nastĉpujące warunki:
a. zostały zgłoszone przez Nagrodzonych w kategorii
Mistrz,
b. reprezentują jedną z dziedzin okreņlonych w ust. 6
niniejszego paragrafu,
c. należą do grona uczniów, studentów lub absolwentów uczelni z terenu Województwa Małopolskiego.
§2
NAGRODA ZA PROJEKT PRZEDSIĈWZIĈCIA
KULTURALNEGO PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ:
MISTRZ I UCZEŃ
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Projekcie, należy
przez to rozumieć Projekt zrealizowania przedsiĉwziĉcia kulturalnego o charakterze regionalnym, w szczególnoņci:
a. wydarzenia artystycznego,
b. dzieła artystycznego,
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c. pracy naukowej,
d. wydawnictwa, publikacji.
Projekt powinien realizować przynajmniej jeden
z nastĉpujących celów:
a. promocja młodych talentów,
b. realizacja nowatorskich przedsiĉwziĉć artystycznych,
c. wykorzystanie nowych technologii w sztuce,
d. kształtowanie wrażliwoņci artystycznej i kulturalnej
wņród mieszkańców regionu.
Projekt przygotowany ma być przez zespół: Mistrz
i Uczeń i powinien posiadać cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Projekt musi posiadać status projektu gotowego do
realizacji, tzn. posiadającego zabezpieczenie finansowe i wszelkie pozwolenia na jego realizacjĉ. W tym
celu do Wniosku o Nagrodĉ Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”
Wnioskodawca w konsultacji i za zgodą Nominowanego do Nagrody w kategorii Mistrz dołączy, w formie załączników, kosztorys oraz stosowne oņwiadczenia. Nie wyklucza siĉ możliwoņci przyznania Nagrody Projektowi, którego realizacja została rozpoczĉta przed ogłoszeniem werdyktu Jury.
Mistrz i Uczeń jako współtwórcy Projektu mają prawo
do Nagrody w równych czĉņciach, chyba że co innego wynika z ich zgodnych oņwiadczeń woli złożonych
do dnia wrĉczenia Nagrody. Nagroda przekazana zostanie przelewem na konta bankowe wskazane przez
Nagrodzonych.
Nagrodzone Projekty zrealizowane zostaną przez
Zespół Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i Uczeń
w ciągu dwóch lat od daty ogłoszenia wyników w kategoriach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego
Regulaminu w danej edycji Nagrody, co Nagrodzeni
deklarują poprzez fakt odebrania Nagrody.
Nagrodzone Projekty realizowane bĉdą pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i opatrzone logo Nagrody i Województwa Małopolskiego.
Zespół Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i Uczeń
zobowiązany jest do prezentacji efektów realizacji
Projektu lub poszczególnych etapów jego realizacji
podczas uroczystej gali wrĉczenia Nagrody.
§3
WNIOSEK O NAGRODĈ WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO „ARS QUAERENDI”

1. Wniosek o przyznanie Nagrody w kategorii Mistrz
mogą zgłaszać:
a. instytucje kultury z terenu Województwa Małopolskiego,
b. władze stowarzyszeń twórczych i artystycznych
z terenu Województwa Małopolskiego,
c. władze izb rzemieņlniczych,
d. władze uczelni wyższych Województwa Małopolskiego,
e. organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Małopolskiego.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody w kategorii Mistrz
powinien zawierać:
a. dane osobowe Nominowanego,

Poz. 1994

b. informacjĉ o przebiegu kariery artystycznej, naukowej, krótkie omówienie osiągniĉć wraz z uzasadnieniem wyboru,
c. propozycjĉ osoby typowanej do Nagrody w kategorii
Uczeń, rekomendowanej przez Nominowanego do
Nagrody w kategorii Mistrz wraz z jej danymi osobowymi, informacją nt. przebiegu kariery artystycznej, naukowej oraz uzasadnieniem wyboru,
d. krótki opis Projektów przygotowanych przez kandydatów do Nagrody w kategoriach: Mistrz
i Uczeń wraz z kosztorysem oraz stosownymi
oņwiadczeniami,
e. dwa niezależne listy polecające.
3. Wniosek o przyznanie Nagrody winien być sporządzony według wzoru, okreņlonego w załączniku nr 1
do niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski w sprawie przyznania Nagrody należy składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia konkursu w departamencie właņciwym ds. kultury Urzĉdu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
5. W razie stwierdzenia przez Województwo Małopolskie
braków formalnych Wnioskodawca jest zobowiązany
do ich usuniĉcia w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia.
6. Wniosek pozostawia siĉ bez rozpatrzenia w przypadku:
a. złożenia po terminie,
b. wycofania przez Wnioskodawcĉ,
c. rezygnacji kandydata,
d. błĉdów formalnych, jeżeli nie usuniĉto ich w terminie.
§4
JURY NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
„ARS QUAERENDI”
1. W skład Jury wchodzi nie mniej niż piĉciu i nie wiĉcej niż siedmiu członków wybranych przez Zarząd
Województwa Małopolskiego oraz sekretarz bez
prawa głosu.
2. Kadencja Jury trwa 2 lata.
3. Członkowie Jury nie mogą być nominowani do Nagrody.
4. Pracami Jury kieruje Przewodniczący, wybrany na
pierwszym posiedzeniu Jury.
5. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniu, w formie
uchwały, w głosowaniu tajnym, zwykłą wiĉkszoņcią
głosów. Dla podjĉcia uchwały wymagana jest
obecnoņć minimum 4 Członków Jury, w tym Przewodniczącego. W razie równego podziału głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
6. Przyznając Nagrodĉ w kategorii Mistrz, Jury bierze
pod uwagĉ:
a. aktywnoņć artystyczną i osiągniĉcia Nominowanego,
b. zaangażowanie we wspieranie młodych twórców
kultury,
c. projekty przygotowane wspólnie przez Ucznia i Mistrza,
7. Oceniając kandydatury do Nagrody w kategorii
Uczeń, Jury bierze pod uwagĉ:
a. aktywnoņć artystyczną i osiągniĉcia kandydatów,
b. talent i chĉć zdobywania nowych doņwiadczeń,
c. projekty przygotowane wspólnie przez Ucznia i Mistrza,
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8. Jury może zwrócić siĉ do Wnioskodawcy o przesłanie
dodatkowej dokumentacji, aby móc dokonać wszechstronnej i pełnej oceny osiągniĉć Nominowanych. Jury może zwrócić siĉ także o przedstawienie szczegółów dotyczących wdrożenia przygotowanego Projektu.
9. Równolegle Jury wybiera do piĉciu Projektów przygotowanych przez zespoły: Mistrz i Uczeń, zgodnie
z zapisami § 2 niniejszego Regulaminu.
10. Jury w terminie 30 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków wyłoni Laureatów Nagrody
w kategoriach Mistrz, Uczeń oraz Projekt.
11. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbĉdzie siĉ
w terminie do dwóch tygodni od daty wyłonienia
Laureatów Nagrody przez Jury.
12. Decyzjĉ Jury zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.
13. Członkostwo w Jury ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Jury, utraty przez niego pełnej
zdolnoņci do czynnoņci prawnych lub jego ņmierci,
bądň z upływem kadencji. W takim przypadku Zarząd Województwa Małopolskiego powołuje nowego Członka Jury.
14. Udział w Jury jest honorowy.
§5
WYSOKOŅĆ NAGRODY
1. Roczna pula ņrodków przyznanych na Nagrodĉ
w kategoriach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu wynosi 175 000 zł w ramach
ogólnej kwoty zaplanowanej na nagrody w budżecie
Województwa Małopolskiego na dany rok.
1994

Poz. 1994

2. Nagroda w kategorii Mistrz wynosi 6 000 zł dla każdego z Nagrodzonych.
3. Nagroda w kategorii Uczeń wynosi 4 000 zł dla każdego z Nagrodzonych.
4. Nagroda za Projekt wynosi 25 000 zł dla każdego
z nagrodzonych Projektów przygotowanych wspólnie
przez Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i Uczeń.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 2 - 4 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
§6
Obsługĉ związaną z postĉpowaniem w sprawie
przyznawania Nagrody, w tym organizacjĉ posiedzenia
Jury oraz przygotowanie uroczystego wrĉczenia Nagrody zapewnia departament właņciwy ds. kultury Urzĉdu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
§7
1. Jury ma prawo do odstąpienia od przyznania którejņ
z Nagród w przypadku braku odpowiedniej iloņci zgłoszeń spełniających warunki zawarte w Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu przyznawania
Nagrody Województwa Małopolskiego
„ARS QUAERENDI” za wybitne działania
na rzecz rozwoju i promocji kultury
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Przewodniczący Sejmiku
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UCHWAŁA NR VIII/118/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnowie.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póňn. zm.), w związku
z art. 116 ust. 1 oraz art. 120 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póňn. zm.) Sejmik Województwa
Małopolskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Nadaje siĉ Statut Małopolskiemu Oņrodkowi
Ruchu Drogowego w Tarnowie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Oņrodkowi
Ruchu Drogowego w Tarnowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk

§ 2. Traci moc uchwała Nr 162/03 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2003 r.

Załącznik
do uchwały Nr VIII/118/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
STATUT
Małopolskiego Oņrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Małopolski Oņrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie zwany dalej „MORD” jest wojewódzką osobą prawną działającą na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z póňn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego statutu.
§2
Siedzibą MORD jest miasto Tarnów.
§3
MORD działa na obszarze całego kraju, z wyłączeniem § 4 ust. 1.
§4
Przedmiotem działania MORD jest:
1. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających siĉ o uprawnienia do kierowania pojazdami
oraz kierujących pojazdami,
2. Wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a w szczególnoņci:
1) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa
ruchu drogowego,

2) współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi
zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególnoņci policją, strażą pożarną,
zakładami opieki zdrowotnej, oņrodkami szkolenia
kierowców oraz szkołami,
3) propagowanie zasad bezpieczeństwa udziału w ruchu drogowym wņród jego uczestników poprzez
organizowanie konkursów z zakresu wiedzy
o bezpieczeństwie ruchu drogowego, organizowanie imprez podnoszących praktyczne umiejĉtnoņci kierowców, udział w szkoleniu młodzieży
oraz w innych formach, a także we współdziałaniu
z innymi podmiotami,
4) prowadzenie działalnoņci gospodarczej wydawniczej i handlowej (materiały odblaskowe, druki, reklamy itp.),
5) inicjowanie i wspieranie inwestycji mających na
celu poprawĉ bezpieczeństwa ruchu drogowego,
a także innych działań zmierzających w tym kierunku,
3. Prowadzenie pracowni psychologicznej do wykonywania badań psychologicznych przeprowadzanych
w celu orzekania istnienia lub braku istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
4. Prowadzenie szkoleń i kursów w pozaszkolnych formach kształcenia.
5. Wynajem posiadanych ņrodków trwałych.
§5
Nadzór nad MORD sprawuje Zarząd Województwa
Małopolskiego.
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Rozdział II
ORGANIZACJA i KIEROWNICTWO
§6
1. Działalnoņcią MORD kieruje i reprezentuje go na zewnątrz – Dyrektor MORD.
2. Dyrektora MORD powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego.
3. Jeżeli Dyrektor nie może pełnić obowiązków, Oņrodkiem
kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastĉpca Dyrektora.
§7
1. Dyrektor MORD wykonuje swoje zadania przy pomocy
kadry zatrudnionych pracowników, w tym zastĉpcy Dyrektora, Głównego Ksiĉgowego i Kierowników działów.
2. Szczegółową strukturĉ i zakresy zadań komórek organizacyjnych okreņla Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora MORD.
§8
1. Działalnoņć MORD, o której mowa w § 4 ust. 1 może
być prowadzona w Oddziałach Terenowych.
2. Oddziały Terenowe MORD tworzy i likwiduje Dyrektor
MORD za zgodą Zarządu Województwa Małopolskiego.
Rozdział III
GOSPODARKA FINANSOWA MORD
§9
MORD prowadzi samodzielną gospodarkĉ finansową na zasadach okreņlonych w ustawie z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póňn. zm.) oraz w przepisach
wykonawczych do art. 121 pkt 1 ww. ustawy.
Rozdział IV
ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
§ 10
1. Warunki wynagradzania za pracĉ i przyznawania ņwiadczeń związanych z pracą pracowników MORD, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do czasu objĉcia ich układem zbiorowym pracy, okreņli regulamin wynagradzania ustalony
przez Dyrektora zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
2. Warunki wynagradzania egzaminatorów okreņlają
odrĉbne przepisy.
3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Zarząd Województwa Małopolskiego.
Rozdział V
SYSTEM KONTROLI WEWNĈTRZNEJ
§ 11
1. Dyrektor MORD odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnĉtrznej zgodnie
z ustalonymi procedurami.
1995

Poz. 1995

2. Do obowiązków Dyrektora MORD należy również
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.).
3. Dyrektor MORD odpowiada za sprawne funkcjonowanie kontroli zarządczej w celu zapewnienia:
1) zgodnoņci działalnoņci z przepisami prawa oraz
procedurami wewnĉtrznymi,
2) skutecznoņci i efektywnoņci działania,
3) wiarygodnoņci sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postĉpowania,
6) efektywnoņci i skutecznoņci przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem.
4. Czynnoņci kontroli wewnĉtrznej w zakresie swego
działania wykonują na bieżąco:
1) zastĉpca Dyrektora MORD,
2) Główny Ksiĉgowy,
3) Kierownicy działów.
§ 12
1. Dyrektor MORD w celu wykonywania działalnoņci
kontrolnej może powoływać zespoły kontrolne okreņlając ich skład oraz zakres działania.
2. Zespół kontrolny informuje Dyrektora lub osobĉ
upoważnioną o wynikach kontroli.
§ 13
W razie ujawnienia w toku kontroli czynów mających charakter przestĉpstwa kontrolujący obowiązany jest zabezpieczyć dokumenty oraz przedmioty
stanowiące dowód przestĉpstwa oraz zawiadomić
Dyrektora.
§ 14
Wyniki kontroli stanowią podstawĉ do podjĉcia
przez Dyrektora działań w celu zapobieżenia powstawania nieprawidłowoņci, usuniĉcia ich skutków oraz działań dyscyplinujących, a w przypadku ujawnienia przestĉpstw do powiadomienia organów powołanych do ich
ņcigania.
§ 15
Zmiana statutu nastĉpuje w trybie właņciwym dla
jego uchwalenia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR VI/49/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 17 marca 2011 r.
zmiany Uchwała Nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm./,
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tj. Dz. U. z 2010, Nr 95,
poz.613./ oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych /M.P.2010 nr 55 poz. 755/,
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95./
Rada Gminy Dobra u c h w a l a - co następuje:

Gminy Dobra w § 2 pkt. 2 lit. d wprowadza siĉ nastĉpującą treņć:
„d) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej
w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych, zajĉtych
przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń - „4,00 zł
„ od 1 m2 powierzchni użytkowej, "
§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały zleca siĉ Wójtowi Gminy Dobra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. W Uchwałe Nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra
z dnia 28 wrzeņnia 2010r. w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie

Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

1996

1997
1997

UCHWAŁA NR VI-50/11
RADY GMINY DOBRA
z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
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 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 31 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010
Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014.) oraz art. 13
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Dobra
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Niniejsza uchwała okreņla:
a) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokoņć nagród Wójta Gminy Dobra za wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym;
b) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje siĉ
do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji

we współzawodnictwie sportowym organizowanym
lub współorganizowanym przez jednostki organizacyjne Gminy Dobra.
§ 2. 1. Nagrodĉ lub wyróżnienie Wójta Gminy
Dobra za osiągniĉcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie sportowym może otrzymać
zawodnik, który jest mieszkańcem Gminy Dobra lub
członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest
Gmina Dobra.
2. Wyróżnienia lub nagrody mogą być przyznawane również osobom fizycznym nie zrzeszonym
w żadnym klubie sportowym – mieszkańcom Gminy
Dobra.
3. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są za
wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
miĉdzynarodowym i krajowym osiągniĉte w okresie
pomiĉdzy kolejnymi edycjami nagrody.
4. Nagroda dla tej samej osoby może być przyznawana tylko raz w danej edycji nagrody.
§ 3. 1. Wysokoņć ņrodków finansowych przeznaczonych na nagrody okreņla rocznie uchwała budżetowa.
2. Liczba i wysokoņć przyznawanych w danym
roku nagród nie może przekroczyć kwot okreņlonych
w ust. 1.
§ 4. 1. Zawodnik, aby otrzymać nagrodĉ lub wyróżnienie, powinien posiadać wysokie lub o niewymiernym charakterze osiągniĉcia sportowe oraz:
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być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o sporcie;
uprawiać dyscypliny sportu okreņlone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właņciwego do spraw kultury fizycznej i sportu;
godnie reprezentować Gminĉ Dobra.

2. Za wysokie osiągniĉcia sportowe przyjmuje
siĉ uzyskanie miejsc medalowych i wysoko punktowanych we współzawodnictwie miĉdzynarodowym
i krajowym we wszystkich kategoriach wiekowych,
w szczególnoņci:
-

w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach
ņwiata lub mistrzostwach Europy;
w igrzyskach paraolimpijskich;
akademickich mistrzostwach ņwiata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Ņwiata
lub Pucharze Europy;
w mistrzostwach Polski;
miejsca medalowe w zawodach krajowych;
miejsca medalowe w zawodach wojewódzkich.

3. Za osiągniĉcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernych charakterze uważa siĉ niezwykle
rzadkie dokonanie sportowe.
§ 5. Osiągniĉcia sportowe muszą być potwierdzone przez właņciwy związek sportowy lub organizacjĉ zajmującą siĉ sportem osób niepełnosprawnych.
§ 6. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są
za osiągniĉcia indywidualne.
§ 7. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt
Gminy Dobra z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Komisji właņciwej ds. kultury fizycznej i sportu Rady Gminy Dobra;
2) organizacji lub instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Dobra;
3) związku sportowego lub organizacji zajmującej siĉ
sportem osób niepełnosprawnych, o których mowa
w § 5;
4) klubu sportowego, trenera lub działacza klubu,
w którym zrzeszony jest zawodnik;
5) dyrektora szkoły.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągniĉte wyniki sportowe stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wynik sportowy, a w szczególnoņci zaņwiadczenie z klubu sportowego, wyciąg z protokołu
zawodów, komunikat z zawodów.
4. W przypadku zawodnika niepełnoletniego,
do wniosku należy dołączyć opiniĉ dyrektora szkoły,
do której uczĉszcza.
5. Wnioski należy składać w Urzĉdzie Gminy
Dobra w terminie do 31 stycznia każdego roku, za
wyjątkiem roku 2011, gdzie wnioski należy złożyć
do dnia 30 kwietnia.
6. Rozpatrzenie wniosków nastĉpować bĉdzie
do 15 marca każdego roku, w roku 2011 do dnia
15 maja.
7. W razie stwierdzenia we wniosku braków
formalnych, wnioskodawca zobowiązany jest do ich
usuniĉcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia.

Poz. 1997

8. Wniosek pozostawia siĉ bez rozpatrzenia
w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania wniosku przez wnioskodawcĉ;
3) rezygnacji kandydata;
4) nie usuniĉcia braków formalnych w wyznaczonym
terminie.
§ 8. Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały uwzglĉdnione nie przysługuje prawo odwołania.
§ 9. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniĉżnej lub rzeczowej.
2. Wysokoņć nagrody pieniĉżnej lub wartoņć
nagrody rzeczowej nie może przekroczyć kwoty
1.000,00 zł w danym roku kalendarzowym.
3. Nagroda pieniĉżna wypłacona zostanie na zasadzie refundacji kosztów i przedłożeniu w Urzĉdzie Gminy
faktury/rachunku do dnia 30 czerwca każdego roku.
4. Przyznana nagroda może być przeznaczona na:
a) dojazdy na treningi i zawody, w których zawodnik bierze udział;
b) koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie
zawodów;
c) koszty wpisowego na zawody;
d) zakup sprzĉtu sportowego, niezbĉdnego do
uprawiania danej dyscypliny sportowej;
e) zakup stroju sportowego związanego z uprawianą dyscypliną sportu;
f) zakup innego sprzĉtu niezbĉdnego do uprawiana
danej dyscypliny sportu.
5. Faktury (rachunki) winny być wystawione na
Wnioskodawcĉ.
6. W przypadku osiągniĉcia przez zawodników
dwóch i wiĉcej wysokich wyników sportowych
w ciągu roku, przyznaje siĉ jedną nagrodĉ, której
wysokoņć nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty 2.000,00 zł.
§ 10. 1. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki,
plakietki, książki, strój sportowy i sprzĉt sportowy
związany z uprawianą dyscypliną, drobne upominki
rzeczowe, dyplomy i listy pochwalne.
2. Wartoņć przyznanego wyróżnienia nie może
przekroczyć kwoty 500,00 zł w danym roku kalendarzowym.
§ 11. W jednym roku zawodnik może otrzymać
tylko jedną nagrodĉ lub wyróżnienie.
§ 12. Nagrody i wyróżnienia wrĉcza Wójt Gminy
Dobra lub upoważniona przez niego osoba w czasie:
Gminnej Imprezy Sportowej, sesji Rady Gminy lub innych ważnych uroczystoņci gminnych czy sportowych.
§ 13. Informacje o przyznanych nagrodach lub
wyróżnieniach podaje siĉ do publicznej wiadomoņci.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Dobra.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki
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Poz. 1997,1998,1999
Załącznik
do uchwały Nr VI-50/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 17 marca 2011 r.

WNIOSEK o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Wojta Gminy Dobra za osiągnięcie wyników
we współzawodnictwie sportowym
Dane dotyczące kandydata do nagrody
1) Imiĉ i nazwisko
2) Data i miejsce urodzenia
3) Adres zamieszkania
4) PESEL
5) Uprawiana dyscyplina sportowa
6) Zawodnik zrzeszony/niezrzeszony
7) Przynależnoņć klubowa dla zawodnika zrzeszonego:
a) Nazwa klubu
b) Adres klubu
c) Forma prawna
d) Numer w Krajowym Rejestrze sądowym lub innym
rejestrze (podać nazwĉ)
e) Data wpisu lub rejetracji
8) Uzasadnienie zawierajace w szczególnoņci wskazanie
osiągniĉć sportowych zawodnika

9) Dotychczas otrzymane wyróżnienia i nagrody przez
kandydata (rodzaj nagrody lub wyróżnienia i rok przyznania - do dwóch lat wstecz)
- (miejscowoņć i data) (podpis wnioskodawcy)
Wyrażam zgodĉ na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby realizacji wniosku zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
- (miejscowoņć i data) (podpis kandydata)
Załączniki:
1. dokument potwierdzający wysoki wynik sportowy
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

1997

1998
1998

UCHWAŁA NR VI/22/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Karwinie
Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5 c pkt 1
ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
/tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póňn. zm./
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm./ Rada Gminy
w Koniuszy uchwala co nastĉpuje:

§ 3. Likwidacja szkoły o której mowa w § 1 nastĉpuje
po powiadomieniu rodziców uczniów, organu wykonawczego Gminy oraz po uzyskaniu opinii Małopolskiego
Kuratora Oņwiaty i Związku nauczycielstwa polskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Koniusza.

§ 1. Z końcem roku szkolnego 31 sierpnia 2011 r. likwiduje siĉ Szkołĉ Podstawową w Karwinie.

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

§ 2. Uczniom uczĉszczającym do szkoły wymienionej w § 1 zapewnia siĉ kontynuacje nauki w Szkole Podstawowej w Koniuszy i Szkole Podstawowej w Glewcu.

Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Nogieć

1998

1999
1999

UCHWAŁA NR V/33/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 29 marca 2011 r.
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1493 z póňn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175

poz. 1362 z póňn. zm.), w związku z uchwałą
Nr XXXVII/236/10 Rady Gminy Koņcielisko z dnia
19 maja 2010r. w sprawie przyjĉcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koņcielisko,
Rada Gminy w Koņcielisku uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Przyjmuje siĉ tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne-
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go ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Koņcielisko oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Koņcielisko

Przewodniczący Rady Gminy Koņcielisko:
Roman Krupa
Załącznik
do uchwały Nr V/33/11
Rady Gminy Koņcielisko
z dnia 29 marca 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KOŚCIELISKU
ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA
§1
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, miĉdzy innymi organizując pracĉ
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Koņcielisko.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania okreņlone
w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Koņcielisko na lata 2010-2015, Program ochrony
ofiar przemocy w rodzinie.
3. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Koņcielisko poprzez integrowanie
i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Koņcielisko w drodze zarządzenia.
5. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie
porozumień zawartych pomiĉdzy Wójtem Gminy
Koņcielisko a instytucjami mogą być powołane grupy
robocze.
§2
1. W
skład
Zespołu
Interdyscyplinarnego
Ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w
Rodzinie
wchodzą
przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek):
1) Oņrodka Pomocy Społecznej w Koņcielisku,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koņcielisku,
3) Straży Gminnej w Koņcielisku,
4) Powiatowej Komendy Policji w Zakopanem,
5) Sądu Rejonowego w Zakopanem,
6) Zespołu Szkół w Koņcielisku,
7) Zespołu Szkół w Dzianiszu,
8) Zespołu Szkół w Witowie,
9) Indywidualnych Praktyk Pielĉgniarskich,
10) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koņcielisku.
2.Przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek)
zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące
instytucjami (jednostkami)
3. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego Ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przed udziałem
w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oņwiadczenie
o zachowaniu poufnoņci wszelkich informacji i danych

uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy
w Zespole.
§3
1.

Członek
Zespołu
Interdyscyplinarnego
Ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grupy
Roboczej
może
zostać
odwołany
w
trybie
natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego
podejrzenia o naruszenie zasad poufnoņci danych
i informacji uzyskanych w ramach działania
w Zespole Interdyscyplinarnym Ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie mocą zarządzenia Wójta Gminy
Koņcielisko
2. Wójt Gminy Koņcielisko odwołuje członka Zespołu
Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie:
1) na jego wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,
3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie w uzasadnionych przypadkach,
4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za
przestĉpstwo umyņlne lub umyņlne przestĉpstwo
skarbowe.
§4
1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu zwykłą wiĉkszoņcią
głosów. Przewodniczący zostaje wybrany na czas
okreņlony przez członków Zespołu.
2. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Koņcielisko
3. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie może zostać
odwołany na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego Ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odwołanie
nastĉpuje w wyniku głosowania zwykłą wiĉkszoņcią głosów,
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.
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3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy
Koņcielisko w formie zarządzenia.
4. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie skutkuje koniecznoņcią powołania nowego
przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt.3.
§5
Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie działa na podstawie porozumień
zawartych pomiĉdzy Wójtem Gminy Koņcielisko, a
podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego
skład, zaņ w przypadku pracowników samorządowych
Urzĉdu Gminy Koņcielisko wskazanych przez Wójta
Gminy Koņcielisko.
§6
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych.
§7

Poz. 1999
§ 12

Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
jest obowiązkowe.
§ 13
Uchwałĉ Rady Gminy Koņcielisko o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dorĉcza siĉ Dyrektorom/ Komendantom/ Kierownikom/instytucji oraz ogłasza w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzĉdu Gminy Koņcielisko
§ 14
Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie może powoływać Grupy Robocze
na zasadach okreņlonych w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
§ 15
Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie trwa 4 lata.
§ 16

Zakres zadań realizowanych przez członków ujĉty
zostanie w porozumieniach zawartych pomiĉdzy Wójtem
Gminy Koņcielisko a instytucjami (jednostkami) oraz
Regulaminie Wewnĉtrznym Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwołuje Wójt
Gminy Koņcielisko w terminie 14 dni od daty zawarcia
Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2.

§8

§ 17

Za obsługĉ techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie odpowiedzialny jest Oņrodek Pomocy Społecznej w Koņcielisku

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego wybierany jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie spoņród jego członków wiĉkszoņcią głosów
w głosowaniu jawnym.

§9
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywają siĉ w zależnoņci od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 10
Z każdego w/w spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listĉ obecnoņci oraz tematykĉ omawianych spraw ogólnych.
§ 11
Spotkania organizowane są głównie w siedzibie
Oņrodka Pomocy Społecznej. Mogą być także organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji (jednostek)
wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
1999

§ 18
Posiedzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego Ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe członek Zespołu Interdyscyplinarnego, wskazując
termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu, nie póňniej niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
§ 19
Realizacjĉ powyższych zapisów powierza siĉ
Kierownikowi Oņrodka Pomocy Społecznej w Koņcielisku
Przewodniczący Rady Gminy Koņcielisko:
Roman Krupa
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Poz. 2000,2001

2000
2000

UCHWAŁA NR VI/25/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
za wyniki w sporcie kwalifikowanym
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2
i art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) z póňn. zm., Rada
Gminy Poronin u c h w a l a, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIX/92/2008 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za
wyniki w sporcie kwalifikowanym dokonuje siĉ nastĉpującej zmiany:

- w § 2 w ust. 1 skreņla siĉ zwrot: zrzeszonym w klubach
sportowych mających siedzibĉ i działających na terenie
Gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca siĉ Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Maria Dawidek

2000

2001
2001

UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia
ziemi
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 13a
ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych w wyniku działania żywiołów
(Dz. U. Nr 84, poz 906 z póňn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. 1. Wyznacza siĉ obszar osuwiska Witanowice
- Wieńce, na którym nastąpiło uszkodzenie obiektów
budowlanych w wyniku osuniĉcia ziemi.

2. Obszar osuwiska okreņla załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Poz. 2001

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
2001
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Poz. 2002,2003

2002
2002

UCHWAŁA NR IV-17/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
Na podstawie art.18,ust.2 pkt 15,art.40 ust.2 pkt 2
i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póz. zm.) Rady Gminy Zembrzyce uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. W statucie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XV - 110/04 Rady Gminy Zembrzyce z dnia
30 wrzeņnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Statutu
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
z póňniejszymi zmianami wprowadza siĉ nastĉpujące
zmiany:
1. § 14 otrzymuje brzmienie : Ustala siĉ obsadĉ
etatową pracowników Gminnego Oņrodka Pomocy
Społecznej w Zembrzycach w iloņci 5 i 3/5 etatów,
w tym :

jeden Kierownik,
trzech pracowników socjalnych
jeden pracownik ds. ņwiadczeń rodzinnych,
3/5 Główny Ksiĉgowy
Regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika
GOPS ustala strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i zakres obowiązków pracowników.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Łukasz Palarski

2002

2003
2003

UCHWAŁA NR IV-20/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zembrzyce w latach 2011 – 2016
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zmianami)
art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z póňn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce u c h w a l a , co nastĉpuje:
§ 1. Przyjmuje „Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Zembrzyce w latach
2011 – 2016” w brzmieniu okreņlonym w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje „Zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Zembrzyce” w brzmieniu okreņlonym w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Łukasz Palarski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV-20/11
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zembrzyce w latach 2011 – 2016
Rozdział 1
Mieszkaniowy Zasób Gminy Zembrzyce
§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale
mieszkalne stanowiące własnoņć Gminy Zembrzyce.
2. Nie przewiduje siĉ powiĉkszania mieszkaniowego zasobu poprzez budowĉ nowych mieszkań.

3. Pozyskiwanie lokali socjalnych bĉdzie nastĉpowało w miarĉ zaistniałych potrzeb poprzez adaptacjĉ
pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne,
bĉdących własnoņcią Gminy .
4. Mieszkaniowy zasób Gminy Zembrzyce obejmuje 12 lokali:
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1) 4 lokale mieszkalne w budynku Lecznicy w Zembrzycach,
2) 4 lokale mieszkalne w budynku Przychodni Zdrowia
w Zembrzycach,
3) 2 lokale mieszkalne w budynku Przychodni Zdrowia
w Ņleszowicach,

Poz. 2002,2003

4) 2 lokale mieszkalne w budynku Szkoły Podstawowej
w Marcówce.
5. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy okreņla siĉ na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego
w instalacje centralnego ogrzewania, instalacjĉ gazową,
instalacjĉ wodną, kanalizacjĉ, który przedstawia siĉ
nastĉpująco:

2002

-Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

-Miejscowoņć
Zembrzyce 119
Zembrzyce 119
Zembrzyce 119
Zembrzyce 119
Zembrzyce 541
Zembrzyce 541
Zembrzyce 541
Zembrzyce 541
Ņleszowice 162
Ņleszowice 162
Marcówka 120
Marcówka 120

-Powierzchnia użytkowa lokalu
53
63
65
42
69
43
34
66
59
64
44
44

Rozdział 2
Remonty i modernizacja
§ 2. 1. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie wymagają remontów i modernizacji.
2. Zakłada siĉ naprawy i wymianĉ urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych,
bĉdących w zasobie mieszkaniowym Gminy w miarĉ
posiadanych ņrodków finansowych.
3. Realizacja remontów i modernizacji mających na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego
w stanie nie pogorszonym planowana jest na lata
2016 - 2018.

-Wyposażenie lokalu
Centralne ogrzewanie, instalacja wod . kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.
c.o., instalacja wod. kan.

bazowej w zależnoņci od wyposażenia
i lokalu w urządzenia techniczne tj

budynku

1) Podwyższa siĉ stawkĉ bazową czynszu
a) dla lokali z instalacją centralnego ogrzewania
o 10 %,
b) dla lokali wyposażonych w łazienkĉ i WC o 10 %,
c) dla lokali z instalacją gazową o 10 %.
2) Obniża siĉ stawkĉ bazową czynszu za brak instalacji
gazowej o 10 %.
4. Do lokali zamiennych stosuje siĉ takie same
zasady jak dla lokali mieszkalnych.
5. Czynniki różnicujące stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

Rozdział 3
Sprzedaż lokali.

6. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowĉ stawki najniższego czynszu obowiązującego
w zasobach mieszkaniowych gminy.

§ 3. 1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych każdorazowo okreņli uchwala Rady Gminy Zembrzyce.

Rozdział 5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych uzależniona jest
od zainteresowania najemców wykupem mieszkań.

§ 5. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza Wójt Gminy
Zembrzyce przy pomocy pracowników Urzĉdu Gminy
Zembrzyce.

Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej
§ 4. 1. Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy ustala siĉ na podstawie stawki bazowej 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Stawkĉ bazową czynszu najmu miesiĉcznie
za 1 m2 powierzchni okreņla Wójt Gminy Zembrzyce
w drodze zarządzenia
3. Ustala siĉ różnicowanie stawki czynszu za
1m2 powierzchni użytkowej w stosunku do stawki

Rozdział 6
Finansowanie gospodarki mieszkaniowej.
§ 6. Ňródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne
i ņrodki budżetowe.
Przewodniczący Rady
Łukasz Palarski
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Poz. 2002,2003
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV-20/11
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 31 stycznia 2011 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ZEMBRZYCE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własnoņć Gminy Zembrzyce
§ 2. 1. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy
zasób gminy przeznaczone są na:
1) Wynajem dla osób o niskich dochodach i znajdujących siĉ w trudnych warunkach mieszkaniowych.
2) Lokale socjalne w przypadku, gdy na gminie ciąży
obowiązek ich dostarczenia.
2. Gmina Zembrzyce nie posiada lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2.
§ 3. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy z wyjątkiem lokali socjalnych wynajmuje siĉ na czas
nieoznaczony.
2. Na pisemne żądanie wnioskodawcy dopuszczalne jest wynajĉcie lokalu mieszkalnego na czas oznaczony.
3. Umowĉ najmu lokalu socjalnego zawiera siĉ na
1 rok z możliwoņcią jej przedłużenia na nastĉpny okres,
jeżeli najemca nadal znajduje siĉ w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
§ 4. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i na czas oznaczony zawiera siĉ z osobami,
które zamieszkują na terenie Gminy Zembrzyce.
§ 5. Wynajmującym lokale mieszkalne wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest Gmina Zembrzyce reprezentowana przez Wójta Gminy Zembrzyce
§ 6. 1. Za dochód uprawniający do przyznania lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego uważa
siĉ dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
2. Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreņlonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie
wlicza siĉ dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielĉgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych ņwiadczeń pieniĉżnych i ņwiadczeń
w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
3. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 zalicza
siĉ dochód uzyskiwany przez wnioskodawcĉ i członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

Rozdział 2
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 7. 1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób
gminy przysługuje osobom:
1) pozbawionym lokalu w wyniku klĉski żywiołowej lub
zdarzeń losowych,
2) bezdomnym w sytuacji, gdy ostatni pobyt stały dotyczył Gminy Zembrzyce,
3) zamieszkałym w lokalu nie nadającym siĉ na stały
pobyt ludzi wg opinii właņciwego organu nadzoru budowlanego,
4) nie mających tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
5) wstĉpnym w stosunku najmu po ņmierci najemcy
zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego.
2. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony jest ņredni miesiĉczny dochód na jedną osobĉ w gospodarstwie domowym
w okresie 3 m-cy poprzedzających datĉ złożenia wniosku nieprzekraczający 100 % najniższej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych i 75 % w gospodarstwach wieloosobowych
§ 8. 1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego
przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do lokalu na podstawie prawomocnego
wyroku,
2) spełniają przesłankĉ z § 7 ust. 1 pkt 1 – 4.
2. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego jest ņredni miesiĉczny dochód
na jedną osobĉ w gospodarstwie domowym w okresie
3 m-cy poprzedzających datĉ złożenia wniosku nieprzekraczający 75 % najniższej emerytury w gospodarstwach
jednoosobowych i 50 % w gospodarstwach wieloosobowych.
3. Wójt Gminy Zembrzyce w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodĉ na odstąpienie od spełnienia warunków, o których mowa w § 7
ust. 2 i § 8 ust. 2.
Rozdział 3
Zamiana lokali mieszkalnych
§ 9. 1. Najemca może dokonać zamiany lokalu na
inny lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany na lokal znajdujący
siĉ w innych zasobach za pisemną zgodą wynajmującego.
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2. Nie zezwala siĉ na dokonanie zamiany gdy w jej
wyniku na osobĉ bĉdzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana jest sprzeczna
z zasadami racjonalnego gospodarowania lokalami
DZIAŁ IV
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy

Poz. 2003,2004

dzić dokonanie kontroli w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
§ 11. 1. Dla oceny warunków mieszkaniowych
wnioskodawcy oraz w celu uzyskania opinii w sprawie
przyznania lokalu mieszkalnego Wójt Gminy Zembrzyce
może powołać w drodze zarządzenia Komisjĉ Mieszkaniową.
2. Komisja może liczyć od 3 do 5 osób.

§ 10. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego powinny zawierać:
1) nazwisko i imiĉ oraz adres aktualnego zamieszkania
i zameldowania,
2) szczegółowe informacje o gospodarstwie domowym
wnioskodawcy,
3) informacje o wysokoņci osiąganych dochodów przez
wszystkich członków gospodarstwa domowego (deklaracje o dochodach wg wzoru okreņlonego
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych),
4) poņwiadczenie dotyczące zameldowania wszystkich
osób objĉtych wnioskiem,
5) oņwiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu (lub nie
posiadaniu) tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego
2. Wnioski są rozpatrywane w miarĉ pozyskania
bądň dostosowania wolnych lokali do celów mieszkaniowych.
3. Wniosek rozpatruje Komisja mieszkaniowa powołana przez Wójta Gminy, która przeprowadza analizĉ
złożonych dokumentów i sporządza protokół.
4. Ostateczną decyzjĉ o zakwalifikowaniu wniosku
podejmuje Wójt Gminy Zembrzyce.
5. Przy braku wolnych lokali mieszkalnych, wniosek zostaje wpisany na listĉ osób oczekujących na przydział.

3. W skład Komisji mogą być powołani: radni sołtysi, pracownicy Urzĉdu Gminy, pracownicy jednostek
organizacyjnych Gminy Zembrzyce.
Rozdział 5
Zasady postępowania w stosunku do osób,
które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę
lub w lokalu, w którego najem nie wstąpił
po śmierci najemcy.
§ 12. 1. Osoby pozostałe w lokalu opuszczonym
przez najemcĉ a nie wstĉpujące w stosunek najmu po
ņmierci najemcy zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego
są zobowiązane mieszkanie opuņcić w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Zembrzyce.
2. Z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcĉ, a nie wstĉpującymi w stosunek
najmu po ņmierci najemcy zgodnie z art. 691 kodeksu
cywilnego, może być zawarta umowa najmu pod warunkiem, że osoby te:
1) stale zamieszkiwały z najemcą do momentu jego
ņmierci bądň opuszczenia lokalu,
2) nie maja możliwoņci samodzielnego zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych,
3) uzyskują dochód uprawniający do zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony.
Przewodniczący Rady
Łukasz Palarski

6. W razie wątpliwoņci co do prawidłowoņci
podanych danych Wójt Gminy Zembrzyce może zarzą2003

2004
2004

KOMUNIKAT NR 3/11
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM
OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 362/11
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 29 marca 2011 r.
Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z póňn. zm.)
Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmiany Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zamieszczone są na stronie
internetowej:

http://fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/uszczegolow
ienie_mrpo.aspx
Zmiany w dokumencie Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 wchodzą w życie z dniem podjĉcia Uchwały przez
Zarząd Województwa Małopolskiego, czyli od dnia
29 marca 2011 r.
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Zmienia siĉ Uchwałĉ Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada
2007 r. w sprawie przyjĉcia Uszczegółowienia
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną Uchwałami: Nr 204/08 z dnia 13 marca 2008 r., Nr 236/08
z dnia 20 marca 2008 r., Nr 392/08 z dnia 15 maja
2008 r., Nr 753/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
Nr 779/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr 871/08
z dnia 30 wrzeņnia 2008 r., Nr 1088/08 z dnia
27 listopada 2008 r., Nr 189/09 z dnia 26 lutego
2009 r., Nr 313/09 z dnia 31 marca 2009 r.,
Nr 362/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r., Nr 560/09
z dnia 26 maja 2009 r., Nr 725/09 z dnia
25 czerwca 2009 r. Nr 778/09 z dnia 14 lipca 2009
r., Nr 831/09 z dnia 29 lipca 2009 r., Nr 998/09
z dnia 7 wrzeņnia 2009 r., Nr 1068/09 z dnia
15 wrzeņnia 2009 r., Nr 1209/09 z dnia 28 paňdziernika 2009 r., Nr 1266/09 z dnia 10 listopada
2009 r., Nr 1458/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.,
Nr 1497/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 37/10
z dnia 14 stycznia 2010 r., Nr 242/10 z dnia
11 marca 2010 r., Nr 282/10 z dnia 18 marca 2010
r., Nr 480/10 z dnia 4 maja 2010 r., Nr 638/10
z dnia 15 czerwca 2010 r., Nr 854/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 867/10 z dnia 23 lipca 2010 r.,
Nr 901/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr 975/10 z dnia
26 sierpnia 2010 r., Nr 1059/10 z dnia 14 wrzeņnia

-

-

Poz. 2004
2010 r., Nr 1195/10 z dnia 14 paňdziernika 2010 r.,
Nr 1279/10 z dnia 28 paňdziernika 2010 r.,
Nr 1459/10 z dnia 7 grudnia 2010 r., Nr 1626/10
z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Nr 196/11 z dnia
22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjĉcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, w ten
sposób, że w Załączniku ww. Uchwały:
w ramach wyłączeń dla projektów realizowanych
z Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjnoņci przedsiĉbiorstw, zmienia siĉ okres karencji miĉdzy wsparciem udzielonym z EFS
a EFRR z 2 lat na 1 rok;
w załączniku 6. Słowniczku pojĉć dla beneficjenta, uzupełnia siĉ o brakujące informacje dotyczące m.in. klasyfikacji legislacyjnej, nastĉpujące
pojĉcia wraz z ich wyjaņnieniem: Podmioty administracji publicznej; Polska Klasyfikacja Działalnoņci (PKD); Regionalna Strategia Innowacji;
Rozporządzenie ogólne; Równoważna liczba
mieszkańców (RLM); Uzdrowisko.
Marszałek Województwa Małopolskiego:
Marek Sowa

2004

• 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 nastĉpnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie bĉdzie uwzglĉdnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzĉdu 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 Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
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