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TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
2143

2144

–

–

Rady Gminy Jordanów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: inkasa podatku
rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso podatków

15790

Rady Gminy Jordanów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XXXVIII/320/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso.

15790

2145

–

Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Jordanowie

15791

2146

–

Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

15794

Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.

15795

Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr XVIII/106/2004 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy
społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.

15795

Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie oraz warunków jego funkcjonowania.

15796

Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Limanowa spółkom wodnym - podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

15797

Rady Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.

15803

Rady Gminy Limanowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

15804

Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.

15805

Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie : zmiany Uchwały
Nr LVIII/305/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie:
wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie
obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na których moşe odbywać się odbudowa obiektów budowlanych.
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OGŁOSZENIE:
2155

–

Starosty Brzeskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie moşliwości zgłaszania
kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

15808

2143
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UCHWAŁA NR IV/26/2011
RADY GMINY W JORDANOWIE
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: inkasa podatku rolnego, leņnego oraz od nieruchomoņci, okreņlenia inkasentów i wysokoņci
wynagrodzenia za inkaso podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) - Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co nastĉpuje:

Wysoka – Kazimiera Działek,

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Jordanów pobór
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze
inkasa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Jordanowie.

§ 2. Inkaso w/w podatków wykonują następujące
osoby:

Naprawa – Maria Medes
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso jako prowizję w wysokości 11 % zainkasowanej kwoty podatku.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy
w Jordanowie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie inkasa
podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
podatków.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Łętownia – Ewa Oleksa,
Osielec – Krystyna Drobna,

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Kawula

Toporzysko – Józefa Kowalczyk,
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UCHWAŁA NR IV/27/2011
RADY GMINY W JORDANOWIE
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/320/2010 w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od
nieruchomoņci na 2011 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych w formie inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i okreņlenia wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. , poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 5
ust.1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 95
z 2010 r. poz. 613) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. Nr 17 z 2010 r.,
poz.95) Rada Gminy w Jordanowie uchwala , co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/320/2010 Rady Gminy
w Jordanowie z dnia 28 paŝdziernika 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2011 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagro2144

dzenia za inkaso dokonuje się następującej zmiany:
Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: „Zarządza się pobór
podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa wykonywanego przez inkasentów, zgodnie
z Uchwałą Nr IV/26/2011 z dnia 25.02.2011 r. oraz ustala
się wynagrodzenie dla inkasentów w formie prowizji –
11% od pobranego podatku.”
§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Jordanowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Adam Kawula
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UCHWAŁA NR V/31/2011
RADY GMINY JORDANÓW - GMINA
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Oņrodka Kultury w Jordanowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz.1591z póşn.zm.)i art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia
25 paŝdziernika 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123
z 2001 r. z póŝn. zm.)

w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Jordanowie.
§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy
Jordanów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 czerwca 2011roku.

Rada Gminy Jordanów uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie w brzmieniu
jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/129/2000 Rady
Gminy w Jordanowie z dnia 14 grudnia 2000 r.
Załącznik
do uchwały Nr V/31/2011
Rady Gminy Jordanów - gmina
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
STATUT GMINNEGO OŅRODKA KULTURY, SPORTU
i PROMOCJI
Rozdział 1
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 5. Siedziba GOKSiP znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Jordanowie ul. Rynek 2
§ 6.
1. W siedzibie GOKSiP w Jordanowie ul. Rynek 2 mieści
się biuro GOKSiP.
2. W ramach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Promocji działa 5 placówek zwanych filiami GOKSiP
w następujących miejscowościach gminy Jordanów
i obejmują:
1) w Łętowni - świetlicę - bibliotekę
2) w Osielcu - świetlicę - bibliotekę
3) w Naprawie - świetlicę - bibliotekę
4) w Toporzysku - świetlicę - bibliotekę
5) w Wysokiej - świetlicę - bibliotekę.

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji
w Jordanowie zwany dalej w skrócie „GOKSiP” jest
gminną, samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.
§ 2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji
w Jordanowie działa na podstawie ustawy z dnia
25 paŝdziernika 1991o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 13 z 2001 roku poz.123
póŝn. zm./, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach /Dz. U. Nr.85, poz.539 z póŝniejszymi
zmianami/, oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie /Dz. U. Nr.127, poz.857 z dnia 25 czerwca
2010r./ i uchwały Rady Gminy o jego utworzeniu oraz
niniejszego statutu.
§ 3.
1. Organizatorem GOKSiP w Jordanowie jest Gmina
Jordanów.
2. GOKSiP jest jednostką organizacyjną Gminy Jordanów.
3. GOKSiP jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru
instytucji kultury Urzędu Gminy w Jordanowie
i posiada osobowość prawną.
§ 4.

Rozdział 2
II. ZAKRES DZIAŁALNOŅCI I ZADAŃ
§ 7.
1. GOKSiP prowadzi działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej,
oraz
podejmuje
działania
w zakresie sportu i promocji.
2. W tworzeniu programu działalności kulturalnej określającego jej cele i kierunki, GOKSiP współdziała ze
społecznym ruchem kulturalnym.
3.

W tworzeniu programu działalności sportowej
GOKSiP współdziała z organizacjami o charakterze
sportowym i turystycznym.

§ 8.
Do
podstawowych
w Jordanowie naleşy:

zadań

GOKSiP

1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców wsi,

1. GOKSiP działa na obszarze Gminy Jordanów.

2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

2. GOKSiP moşe współdziałać z instytucjami kultury
oraz organizować imprezy kulturalne i sportowe takşe
poza obszarem gminy.

3. tworzenie warunków dla folkloru, a takşe rękodzieła
ludowego i artystycznego,
4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
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5. aktywizowanie mieszkańców Gminy do działalności
sportowej i turystycznej,
6. promocja,
7. sprawowanie opieki nad zabytkami
Rozdział 3
III. FORMY REALIZACJI ZADAŃ
§ 9. Realizując podstawowe zadania GOKSiP:
1. organizuje imprezy o charakterze rozrywkowym, patriotycznym, artystycznym, sportowym i turystycznym,
2. organizuje spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
seminaria, prelekcje,
3. gromadzi, opracowuje, przechowuje i chroni materiały biblioteczne,

Poz. 2145

19. przyznaje stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz
opieką nad zabytkami,
20. realizuje inne zadania uzgodnione z organami samorządu gminnego oraz organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami.
§ 10.
1. GOKSiP moşe prowadzić działalność dodatkową,
która uzupełnia podstawową działalność kulturalną.
W szczególności moşe to być działalność marketingowa, gastronomiczna, szkoleniowa, rozrywkowa,
sportowa, hobbystyczna, naukowa, obsługi technicznej, wydawnicza, handlowa i inna.
2. Całkowity przychód z prowadzenia działalności dodatkowej przeznaczony jest na działalność statutową
GOKSiP.
Rozdział 4
IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

4. udostępnia i wypoşycza zbiory biblioteczne,
5. organizuje czytelnictwo, zapewnia moşliwość korzystania ze zbiorów biblioteki na miejscu,
6. prowadzi działania instruktaşowo-metodyczne,
7.

organizuje prezentację dorobku kulturalnego
w ramach przeglądów, konkursów, festiwali i innych
imprez,

8. inspiruje oraz promuje działalność literacką, artystyczną i inne formy twórczości mieszkańców gminy,
9.

podejmuje
działania
w kierunku
rozbudowy
i unowocześniania bazy materialnej i technicznej dla
prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej,

10. tworzy warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego w formach działalności pozaszkolnej oraz organizuje aktywny wypoczynek letni i zimowy dla
dzieci i młodzieşy,
11. współpracuje i koordynuje działania w zakresie sportu z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną
i turystyką,
12. gromadzi i promuje osiągnięcia w zakresie sportu
i turystyki,
13. kształtuje nawyki środowiska lokalnego do aktywnego współtworzenia i odbioru róşnorodnych form
spędzania czasu wolnego,
14. tworzy warunki do pozyskania i rozwoju wolontariatu,
15. współdziała z instytucjami, organizacjami społecznymi, w realizacji zadań w dziedzinie rozwijania społecznego uczestnictwa w kulturze,
16. współdziała
z instytucjami
oświatowymi
i artystycznymi w zakresie edukacji artystycznej
dzieci i młodzieşy,
17. kształtuje postawy dzieci i młodzieşy w duchu tolerancji, otwartości i współpracy oraz zrozumienia dla
innych kultur i religii,
18.

nawiązuje współpracę z partnerami krajowymi
i zagranicznymi, w tym w szczególności organizowaniu spotkań, seminariów, a takşe międzynarodowej wymiany młodzieşy i przedstawicieli innych
środowisk

§ 11.
1. Bezpośredni nadzór nad działanością GOKSiP sprawuje Wójt Gminy Jordanów.
2. Organizację wewnętrzną GOKSiP w Jordanowie określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez jego Dyrektora.
§ 12.
1. Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności, jest za niego odpowiedzialny, reprezentuje instytucję na zewnątrz.
2. Dyrektora GOKSiP powołuje i odwołuje Wójt Gminy
na czas określony do lat 7.
3. Powołanie moşe nastąpić w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy.
§ 13. Z dyrektorem GOKSiP zawiera umowę, przyznaje wynagrodzenie, awansuje i nagradza Wójt Gminy.
§ 14.
1. Dyrektor GOKSiP jest kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników zatrudnionych w GOKSiP.
3. Do zakresu działania Dyrektora naleşy w szczególności:
a) kierowanie bieşącą działalnością,
b) zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji
c) zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników,
d) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń słuşbowych
e) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
g) występowanie, w zaleşności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań ob-
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jętych mecenatem państwa i na dofinansowanie
bieşących zadań własnych.
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji upowaşniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
5.

§ 16.
1. GOKSiP prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami
obowiązującymi osoby prawne.
2. Dyrektor GOKSiP ustala politykę rachunkowości
zgodną z obowiązującymi przepisami i jest za nią odpowiedzialny.

Do składania oświadczeń w imieniu GOKSiP,
w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych,
wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora i Księgowego.

6. Organem doradczym i opiniodawczym jest Komisja
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Gminy
w Jordanowie.
7. Organizację wewnętrzną GOKSiP określa Regulamin
Organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Jordanów.
Rozdział 5
V. GOSPODARKA FINANSOWA. SPOSOBY
UZYSKIWANIA ŅRODKÓW FINANSOWYCH
§ 15.
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Rozdział 6
VI. ZMIANA STATUTU
§ 17.
1. Statut GOKSiP nadaje Rada Gminy w Jordanowie.
2. Projekt zmiany Statutu moşe zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor po zaopiniowaniu go przez Komisję
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.
3. Zmiana Statutu moşe nastapić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
4.

Projekt zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem
i wymaganymi opiniami dyrektor przedkłada za pośrednictwem Wójta Gminy, Przewodniczącemu Rady
Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.

1. GOKSiP prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie
przepisów
określonych
w rozdziale
3 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

5. Wójt Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady
Gminy projekt i wniosek o którym mowa w ust.
3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania.

2. GOKSiP gospodaruje samodzielnie przydzieloną
i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Rozdział 7
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3. Podstawą gospodarki finansowej GOKSiP jest plan
finansowy przygotowany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
4. Plan finansowy zawiera w miarę potrzeb: plan usług,
plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji.
5. Przychodami GOKSiP są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaşy składników majątku ruchomego oraz z:
a) dotacji Gminy,
b) wpływów z najmu i dzierşawy składników majątkowych,
c) środków otrzymywanych od osób fizycznych
i prawnych,
d) kredytów bankowych,
e) odsetek z lokat bankowych,
f) innych wpływów dozwolonych prawem.
6. Ŝródłami środków finansowych mogą być takşe:
a) dotacje z budşetu państwa
b) pozyskiwane środki unijne
7. GOKSiP gospodaruje mieniem komunalnym, zarządza
nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie
do celów realizacji zadań statutowych.
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§ 18.
1. Reorganizacja lub likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji moşe nastąpić na podstawie
stosownej uchwały Rady Gminy w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 19.
1. GOKSi P uşywa pieczątki podłuşnej o treści: Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
34-240 Jordanów Rynek 2 tel. 18 26-93-522
2. Księgozbiory i inne kartoteki biblioteczne opieczętowane są pieczątką o treści „Biblioteka Gminnego
Ośrodka Kultury,Sportu i Promocji w Jordanowie filia w ............. „ .
§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym
Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (z póŝn. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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UCHWAŁA NR V/33/2011
RADY GMINY JORDANÓW - GMINA
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
Nr 142 z 2001r. poz.1591 z póŝn. zmian./ oraz art.6 ust. 2
pkt 4 i art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180,
poz.1493 z póŝn. zmian./
RADA GMINY w Jordanowie uchwala co nastĉpuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Jordanów uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
zwanego dalej „Zespołem”.
§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu:
1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów
określonych w art.9a ust.3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy
Jordanów.
3. Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony
wniosek:
a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje
b) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu
4. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością
powołania nowego członka Zespołu- przedstawiciela
tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2
5. Zespół moşe tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
6. Członkowie Zespołu mogą upowaşnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.
7. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele
podmiotów określonych w art.9a ust.11 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8. W skład grup roboczych mogą takşe wchodzić członkowie Zespołu.
9. Skład grupy roboczej ustalany jest przez Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.
§ 3. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:
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1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy Wójtem Gminy Jordanów a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków
w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów
3. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje
pracami Zespołu, w szczególności:
a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu
b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy
lub na wniosek członków Zespołu
c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji
d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na
wniosek członków Zespołu
4. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu,
zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek
Zespołu.
5. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują
zadania w ramach obowiązków słuşbowych lub zawodowych
6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zaleşności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niş raz na trzy miesiące.
7. Zespół moşe wykonywać zadania grupy roboczej.
8. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie
i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody
i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.
9. Obowiązek zachowania poufności o którym mowa
w ust.8 rozciąga się takşe w okresie po ustaniu
członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.
10. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jordanów
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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UCHWAŁA NR V/34/2011
RADY GMINY JORDANÓW - GMINA
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Jordanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.)

2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, pedagoga i innych specjalistów,
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.

Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Przedszkola samorządowe prowadzone przez
Gminę Jordanów realizują programy wychowania
przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny
8.00 do godziny 13.00 – 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Jordanów w czasie wykraczającym poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego ustala się opłatę miesięczną
w wysokości 45 zł od kaşdego dziecka.
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust.1, nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych
(w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki).
§ 4. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie
do dnia 10 kaşdego miesiąca.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/296/2010 Rady
Gminy w Jordanowie z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Jordanowie.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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UCHWAŁA NR V/28/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr XVIII/106/2004 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie okreņlenia
zasad i trybu zwrotu całoņci lub czĉņci zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U
z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z póŝn. zm./ oraz art. 8 ust. 1,
art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4, art. 104
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póŝn. zm./ Rada Miasta Jordanowa u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr XVIII/106/2004 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze, który otrzymuje brzmienie: „§ 1.Ustala się godzinową stawkę za świadczenie podstawowych usług
opiekuńczych w wysokości – 10,50 zł”.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/285/2010 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/106/2004 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad
i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Jordanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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UCHWAŁA NR V/29/2011
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie
oraz warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
Nr 180, poz. 1493 z póŝn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie oraz szczegółowe warunki jego

Załącznik
do uchwały Nr V/29/2011
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 31 marca 2011 r.
Tryb i zasady powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, między innymi organizując
pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz w ramach realizacji załoşeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego naleşy
w szczególności:
1) integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli róşnych podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
3) podejmowanie działań w środowisku zagroşonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
5) rozpowszechnianie
informacji
o instytucjach
i moşliwościach udzielenia pomocy w środowisku
lokalnym,
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Jordanowa.

funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespłu Interdyscyplinarnego
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie,
2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jordanowie,
3) Ośrodka Psychoterapii "Dom" w Jordanowie,
4) Komisariatu Policji w Jordanowie,
5) Oświaty Miejskiej w Jordanowie,
6) Ochrony zdrowia funkcjonującej w Jordanowie,
7) Zespołu Kuratorskiej Słuşby Sądowej,
8) Organizacji pozarzadowych.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić równieş prokuratorzy Prokuratury Rejonowej
w Suchej Beskidzkiej.
3. Burmistrz Miasta moşe poszerzyć skład Zespołu Interdyscyplinarnego o inne podmioty działające na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) przedstawiciele
poszczególnych
instytucji
/jednostek/ zostają wskazani imiennie przez osoby
kierujące instytucjami /jednostkami/,
2) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta Jordanowa
powołującym Zespół Interdyscyplinarny,
3) kaşdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego,
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa
pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności
wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole,
4) Burmistrz odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego:
a) na wniosek członka,
b) na wniosek podmiotu , którego jest przedstawicielem,
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c) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego.

a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Miasta Jordanowa – wskazanych przez
Burmistrza Miasta Jordanowa.

5. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego celem dokonania wyboru Przewodniczącego
oraz Zastępcy Przewodniczącego zwołuje Burmistrz Miasta Jordanowa,
2) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów,
3) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na okres trzech lat,
4) Przewodniczący moşe zostać odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
b) odwołanie następuje w wyniku głosowania
jawnego, zwykłą większością głosów,
c) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
d) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Jordanowa,
e) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
5) odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt. 1).
Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Poz. 2149,2150

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują
zadania w ramach obowiązków słuşbowych lub zawodowych.
3. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają
się w zaleşności od potrzeb, nie rzadziej jednak niş
raz na kwartał.
4. Z kaşdego spotkania zostaje sporządzony protokół
zawierający: listę obecności, tematykę omawianych
spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań.
5. Zespół Interdyscyplinarny moşe tworzyć grupy robocze zwane Rejonowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi i Wyjazdowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi.
6. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się
w Miejskim
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w Jordanowie przy ulicy Piłsudskiego 25.
7. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jordanowie.
8. Szczegółowy zakres prac Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie określony w Regulaminie opracowanym
przez Zespól Interdyscyplinarny i zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta Jordanowa.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta
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UCHWAŁA NR VI/26/2011
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie trybu postĉpowania o udzielenie dotacji na realizacjĉ zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodĉ mieszkańców miasta Limanowa spółkom wodnym - podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze
zmianami) oraz art. 164 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 ze zmianami) Rada Miasta Limanowa
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji
z budşetu Miasta Limanowa dla spółek wodnych
będących podmiotami niezaliczonymi do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane
z realizacją zadań gminy, innych niş określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

poşytku publicznego i o wolontariacie oraz sposób
jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego
zadania.
2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, o której
mowa w ust. 1, określa się w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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Załącznik
do uchwały Nr VI/26/2011
Rady Miasta Limanowa
z dnia 25 marca 2011 r.
REGULAMIN POSTĈPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM REALIZUJĄCYM ZADANIA Z ZAKRESU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĈ MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA
§ 1.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) gminie – naleşy przez to rozumieć Gminę Miasta
Limanowa
2) radzie – naleşy przez to rozumieć Radę Miasta Limanowa
3) burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta Limanowa
4) spółce wodnej – naleşy przez to rozumieć podmiot
niezaliczony do sektora finansów publicznych, niedziałający w celu osiągnięcia zysku i mający wśród
swoich zadań statutowych realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym zadań, o których
mowa w art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne.
§ 2. Spółka wodna realizująca zadania z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy moşe otrzymywać pomoc finansową z budşetu
gminy w postaci dotacji celowej, przeznaczonej na
zadania inwestycyjne poprawiające warunki zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy, w szczególności
na budowę lub rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, będącej w uşytkowaniu przez spółkę, słuşącą
mieszkańcom gminy.
§ 3.
1. Środki finansowe na udzielenie dotacji określonej
w § 2 pochodzić będą z budşetu gminy.
2. Łączna kwota dotacji dla spółki wodnej ustalana
będzie kaşdorazowo na dany rok budşetowy
w uchwale budşetowej i uzaleşniona będzie od
moşliwości finansowych gminy.
3. Suma udzielonych dotacji w danym roku budşetowym nie moşe przekroczyć wielkości środków
zabezpieczonych na ten cel w budşecie gminy.
§ 4.
1. Dotacje na realizację zadań objętych uchwałą przyznawane są na wniosek złoşony przez spółkę wodną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, naleşy składać
przed rozpoczęciem roku budşetowego, nie póŝniej
jednak niş do dnia 15 paŝdziernika roku poprzedzającego dany rok budşetowy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złoşenie wniosku w innym terminie.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) dane o spółce wodnej ubiegającej się o pomoc
finansową w formie dotacji na realizację zadania
określonego w § 2, w tym zakres jej działania
wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego, informację o posiadanych zasobach fi-
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nansowych wskazujących na moşliwość wykonania zadania,
2) szczegółowy opis zadania,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji
zadania oraz wskazanie ŝródeł finansowania zadania, w tym wielkość oczekiwanej dotacji z budşetu gminy.
5. Do wniosku naleşy dołączyć :
1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy,
2) upowaşnienie do składania oświadczeń woli w
imieniu spółki wodnej,
3) oświadczenie, şe spółka wodna nie działa w celu
osiągnięcia zysku,
4) wyciąg rachunku bankowego wnioskodawcy,
potwierdzający posiadanie wkładu własnego.
6. Do wniosku wnioskodawca moşe dołączyć inne
dokumenty pomocne do jego rozpatrzenia.
7. Burmistrz moşe uzaleşnić rozpatrzenie wniosku od
złoşenia w określonym terminie dodatkowych dokumentów bądŝ informacji.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych,
bądŝ innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza
termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia
bądŝ uzupełnienia wniosku.
Wniosek, który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie jest rozpatrywany.
9. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację na realizację zadania określonego w § 2 uwzględnia się:
1) moşliwości finansowe gminy,
2) ujęcie zadania w budşecie gminy,
3) ocenę moşliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 moşe stanowić
podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budşetu bądŝ w uchwale
budşetowej.
§ 5. Po podjęciu uchwały budşetowej na dany rok
budşetowy, bądŝ wprowadzanie do niej zmian,
Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wykaz
zadań określonych w § 2 niniejszego regulaminu oraz
wielkość przyznanych na ten cel dotacji.
§ 6.
1. Warunkiem udzielenia spółce dotacji na realizację
zadania określonego w § 2 jest zaplanowanie wydatku w budşecie gminy, a następnie zawarcie
umowy.
2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na
czas określony, nie dłuşszy jednak niş do 31 grudnia danego roku budşetowego.
3. Umowa dotacji zawiera dane wynikające z art. 221
ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Termin przekazania dotacji na rachunek bankowy
spółki wodnej określa Burmistrz w umowie o dotację.
§ 7.
1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Burmistrz moşe şądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów, niezbędnych do udokumen-
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towania wykonanych prac, które określi w umowie
dotacji.
3. Spółka wodna zobowiązana jest do przedłoşenia
rozliczenia zadania zgodnie z ust. 1 i 2 w terminie
do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania,
nie póŝniej niş do 20 grudnia danego roku budşetowego.
4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania
tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto gminy
w terminie nie póŝniej niş 15 dni od określonego
w umowie dnia wykonania zadania i nie póŝniej
niş do 20 grudnia danego roku budşetowego.
5. Spółka wodna nie moşe wykorzystać otrzymanych
środków na inny cel niş określony w umowie.
W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niş
określony w umowie, dotacja podlega w całości
zwrotowi na konto gminy wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowej, liczonymi
od dnia przekazania dotacji z konta gminy do dnia
zwrotu na konto budşetu gminy.
§ 8.
1. Burmistrz, bądŝ osoba przez niego upowaşniona,
moşe dokonać kontroli prawidłowości realizacji
zadania. Kontrola moşe być prowadzona w trakcie
realizacji zadania bądŝ po jego wykonaniu.
2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na
kaşde şądanie Burmistrza, bądŝ osoby przez niego
upowaşnionej, dokumentację finansową, organizacyjną, bądŝ inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

Poz. 2150

3. Zakres kontroli obejmuje:
1) wykonanie zadania zgodnie z umową,
2) udokumentowanie realizowanego zadania,
3) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budşetu gminy.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. Na podstawie protokołu z kontroli, w przypadku
stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Burmistrz ma prawo do:
1) wezwania podmiotu do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
2) wstrzymania przekazywania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 9. Dotacja określona w § 2 będzie przekazana po
podpisaniu umowy na rachunek bankowy spółki
wodnej w terminach określonych w umowie.
§ 10.
1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenia
jest jawne.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji, określonej w § 2,
Burmistrz przedstawia radzie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budşetu gminy.
3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji
Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budşetu gminy za
dany rok budşetowy.
Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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UCHWAŁA NR V/31/2011
RADY GMINY LIMANOWA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, okreņlenia wysokoņci
wynagrodzenia za inkaso i terminu płatnoņci dla inkasentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (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. 1441i 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, Nr 28,
poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620
i Nr 226, poz. 1475), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) i art. 47
ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727,
Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818
i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141,
poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318
i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131,
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127,
poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306) oraz
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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) –
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku leśnego od osób fizycznych,
3) podatku rolnego od osób fizycznych.
§ 2.
1. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1,
wyznacza się w sołectwie:
1) Bałaşówka – Pana Henryka Gąsiorka, zam. Bałaşówka,
2) Kanina – Panią Jadwigę Hebdę, zam. Kanina,
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3) Kisielówka – Panią Teresę Wilczek, zam. Kisielówka,
4) Kłodne – Pana Mariana Świerczka, zam. Kłodne,
5) Koszary – Pana Romana Kolawę, zam. Koszary,
6) Lipowe – Pana Mariana Zonia, zam. Lipowe,
7) Łososina Górna – Panią Monikę Pytel, zam. Łososina Górna,
8) Makowica – Panią Rozalię Kuchta, zam. Makowica,
9) Męcina – Pana Stanisława Smędę, zam. Męcina,
10) Młynne – Pana Leszka Twaroga, zam. Młynne,
11) Mordarka – Panią Marię Szubryt, zam. Mordarka,
12) Nowe Rybie – Pana Jana Myszkę, zam. Nowe Rybie,
13) Pasierbiec – Pana Edwarda Badylę, zam. Pasierbiec,
14) Pisarzowa – Panią Janinę Malinowską, zam. Pisarzowa,
15) Rupniów – Panią Helenę Kita, zam. Rupniów,
16) Siekierczyna I – Pana Stanisława Biedronia, zam.
Siekierczyna,
17) Siekierczyna II – Pana Ryszarda Młynarczyka, zam.
Siekierczyna,
18) Sowliny – Pana Marka Kapitana, zam. Sowliny,
19) Stare Rybie – Pana Jerzego Kruczka, zam. Stare
Rybie,
20) Stara Wieś I – Pana Mieczysława Bulandę, zam.
Stara Wieś,
21) Stara Wieś II – Pana Ryszarda Piszczka, zam. Stara
Wieś,
22) Walowa Góra – Pana Krzysztofa Rysia, zam. Walowa Góra,
23) Wysokie – Panią Jadwigę Popardowską, zam.
Wysokie.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15%
od zebranej kwoty.
3. Termin płatności dla inkasentów wynosi 7 dni od
dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/141/2008 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 r. Nr 35, poz. 247).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Limanowa.
§ 5. Uchwała wychodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Oleksy
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UCHWAŁA NR V/32/2011
RADY GMINY LIMANOWA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokoņci nagród dla zawodników za
osiągniĉcia wysokich wyników sportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (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. 1441i 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, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 31
ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w związku z 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) –
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy
Limanowa oraz osiągnięty wynik sportowy.
§ 2.
1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane nagrody pienięşne.
2. Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w ust. 1,
bierze się pod uwagę znaczenie osiągnięć sportowych dla Gminy Limanowa.
§ 3. Nagroda pienięşna moşe być przyznana raz
w roku zawodnikowi, który:
1) ustanowił rekord Świata, Europy lub Polski,
2) zajął miejsca od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich,
w mistrzostwach Świata, Europy, Polski oraz odpowiednio we współzawodnictwie dla osób niepełnosprawnych,
3) posiada inne niş określone w pkt 1 i pkt 2 udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu,
oraz jest zameldowany na pobyt stały i stale zamieszkuje na terenie Gminy Limanowa.
§ 4. Określa się następującą wysokość nagród,
o których mowa w § 3:
1) za zajęcie pierwszego miejsca:
a) w mistrzostwach Polski, w wysokości do 2000 zł;
b) w mistrzostwach Europy, w wysokości do 5000 zł;
c) w mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich,
w wysokości do 10000 zł;
d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokości do
10000 zł;

e) we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osób niepełnosprawnych, w wysokości do
1000 zł.
2) za zajęcie miejsc 2 i 3:
a) w mistrzostwach Polski, w wysokości do 1500 zł;
b) w mistrzostwach Europy, w wysokości do 3000 zł;
c) w mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich,
w wysokości do 8000 zł;
d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokości do
8000 zł;
e) we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osób niepełnosprawnych, w wysokości do
800 zł;
3) za zajęcie miejsc od 4 do 6:
a) w mistrzostwach Polski, w wysokości do 600 zł;
b) w mistrzostwach Europy, w wysokości do 1500 zł;
c) w mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich,
w wysokości do 5000 zł;
d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokości do
5000 zł;
e) we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osób niepełnosprawnych, w wysokości do
600 zł;
4) za zajęcie miejsc 7 i 8:
a) w mistrzostwach Polski, w wysokości do 500 zł;
b) w mistrzostwach Europy, w wysokości do 1000 zł;
c) w mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich,
w wysokości do 3000 zł;
d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokości do
3000 zł;
e) we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osób niepełnosprawnych, w wysokości
500 zł;
5) za ustanowienie rekordu:
a) Świata, w wysokości do 10000 zł;
b) Europy, w wysokości do 5000 zł;
c) Polski, w wysokości do 3000 zł;
6) za inne szczególne osiągnięcia sportowe, w wysokości
do 3000 zł.
§ 5. Zawodnikowi gier zespołowych przyznaje się
nagrodę w wysokości do 50% przysługującej za dane
osiągnięcie nagrody indywidualnej.
§ 6.
1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność
statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) trenerzy;
3) osoba zainteresowana lub jej opiekunowie prawni;
4) nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy
szkół.
2. Wniosek, o którym mowa w ust 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę organu zgłaszającego;
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2) imię i nazwisko zawodnika wyróşniającego się
osiągnięciami w działalności sportowej;
3) opis osiągnięć sportowych;
4) dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia;
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się
w Urzędzie Gminy Limanowa do 31 marca danego
roku kalendarzowego za osiągnięcia w roku poprzednim.
§ 7.

Poz. 2152,2153

§ 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody sportowe określa Rada Gminy Limanowa w uchwale budşetowej gminy.
§ 9. W 2011 r. wnioski o nagrody za osiągnięcia
sportowe w 2010 r. moşna składać w terminie do
31 sierpnia 2011 r.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Limanowa.

1. Wnioski rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od upływu terminu do ich składania.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Ustalając wysokość nagrody Wójt bierze pod uwagę
opinię Gminnej Rady Sportu w Limanowej.

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Oleksy
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UCHWAŁA NR VII/49/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany statutu Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.40
ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240), § 4
ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z 2010 r.
Nr 238, poz.1586) i art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2010 r.
Dz. U. Nr 17 poz. 95), Rada Gminy Laskowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach, stanowiący załącznik do uchwały
Nr XXXVIII/241/06 Rady Gminy Laskowa z 27 lipca
Załącznik
do Uchwały Nr VII/49/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 31 marca 2011 r.
STATUT ŅRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W UJANOWICACH

Rozdział 1
Podstawa prawna działania
§ 1.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach,
zwany dalej „Domem", jest jednostką organizacyjną
Gminy Laskowa, finansowaną za jej pośrednictwem
przez Wojewodę Małopolskiego.
2. Dom działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.),

2006 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach i nadania mu statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu jak załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Laskowa oraz Kierownikowi Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ujanowicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływnie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst
jednolity z póŝn. zm.),
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z póŝn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 148 z póŝn. zm.),
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U 111, poz. 535 z póŝn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598
z póŝn. zm.)
7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r.
Nr 23, poz. 1586),
8) uchwały Nr XXXVIII/241/06 Rady Gminy Laskowa
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Śro-
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dowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach i nadania mu statutu.
9) postanowień niniejszego statutu.
Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§ 2.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką
organizacyjna Gminy Laskowa, wykonującą zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej w dziedzinie pomocy społecznej.
2. Dom przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na
terenie Gminy Laskowa i innych gmin. Pierwszeństwo w świadczeniu usług mają osoby zamieszkałe
na terenie Gminy Laskowa.
3. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w miejscowości Ujanowice, Gmina Laskowa.
4. Nadzór merytoryczny i kontrolę nad Domem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Krakowie
działający z upowaşnienia Wojewody Małopolskiego.
5. Nieruchomość, w której mieści się siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy jest własnością Gminy Laskowa.
Rozdział 3
Przedmiot i zakres działania
§ 3.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, słuşącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku, zwanymi dalej uczestnikami Domu.
2. Przeznaczony jest dla osób przewlekle chory psychicznie, upośledzonych umysłowo.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy jest typem Domu
AB
4. Dom jest przeznaczony dla 25 osób.
§ 4.
1. Zadania Domu obejmują w szczególności:
1) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) Integrację społeczną umoşliwiająca osobom niepełnosprawnym pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym, poprzez rozwijanie
umiejętności w zakresie czynności şycia codziennego i funkcjonowania społecznego;
3) Poprawę jakości şycia poprzez rozwijanie samodzielności w ramach działań wspierająco – aktywizujących;
4) Inspirowanie powstawania sieci oparcia i samopomocy wśród uczestników Domu i ich rodzin;
5) Aktywizowanie uczestników, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień oraz prowadzenie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego
rozwoju i umiejętności zawodowych uczestników;
6) Tworzenie warunków w których uczestnicy będą
mogli realizować potrzeby bytowe, samorealizacji,
kulturalne, a takşe kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu.

Poz. 2153
§ 5.

1. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów
umiejętności społecznych, polegających na nauce,
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w şyciu społecznym.
2. Usługi te obejmują w szczególności:
1) trening funkcjonowania w codziennym şyciu,
w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening
umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem,
udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów
wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc
w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę
i rekreację;
9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia
zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy.
Rozdział 4
Organizacja Domu
§ 6.
1. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku, przez
osiem godzin dziennie.
2. Dom funkcjonuje na podstawie statutu oraz regulaminu organizacyjnego, programu działalności domu
i planów pracy domu na kaşdy rok. Regulamin organizacyjny, program działalności i plany pracy po
uzgodnieniu z wojewodą zatwierdza jednostka prowadząca.
3. Dom umoşliwia uczestnikom skierowanym na pobyt
dzienny spoşywanie gorącego posiłku, w ramach
treningu kulinarnego.
4. Dom moşe dodatkowo zapewnić usługi transportowe
polegające na dowoşeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub innego miejsca uzgodnionego
z kierownikiem domu i odwoşeniu po zajęciach.
§ 7.
1. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnych Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Laskowej zgodnie z art. 51 b
ust.5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64
poz. 593 z póŝn. zm.), z uwzględnieniem § 7 ust.1, 3 i
4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. 238, poz. 1586) oraz po
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wcześniejszej konsultacji z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.

8. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu
przez Wójta Gminy Laskowa.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone
w ośrodku wsparcia ponoszą osoby skierowane
zgodnie z art. 51b. ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z póŝn. zmianami).

Rozdział 6
Gospodarska finansowa Ņrodowiskowego Domu
Samopomocy

3. Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego.
Rozdział 5
Organy Domu

§ 9.
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka
budşetowa Gminy Laskowa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Dochody i wydatki Domu objęte są budşetem Gminy
Laskowa.

§ 8.

3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

1. Domem kieruje jednoosobowo na zewnątrz Kierownik
odpowiedzialny za wszystkie aspekty działalności
Domu.

4. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny
plan finansowy, opracowany przez Kierownika Domu.

2. Kierownik Domu odpowiada za prawidłowe zorganizowanie nadzoru i ochrony nad majątkiem, w tym celu wyznacza osoby materialnie i słuşbowo odpowiedzialne za majątek, które rozlicza okresowo w formie
przeprowadzonej inwentaryzacji.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 10.

3. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
Laskowa.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy uşywa pieczęci
w brzmieniu:

4. Zwierzchnikiem słuşbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt Gminy Laskowa.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Ujanowicach
34 – 603 Ujanowice
NIP 737-20-72-324

5. Kierownik Domu wykonuje obowiązki przełoşonego
słuşbowego dla wszystkich zatrudnionych w Domu
pracowników oraz jest osobą upowaşnioną do dokonania w stosunku do nich czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
6. Obowiązki i uprawnienia pracowników Domu szczegółowo regulują przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych.
7. Dom działa w oparciu o regulamin organizacyjny
opracowany przez Kierownika Domu określający
między innymi szczegółową organizację Domu.

2. Zmiany niniejszego statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych w statucie
mają zastosowanie właściwe przepisy w szczególności
ustawy o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, o finansach publicznych i akty wykonawcze
do tych ustaw.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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UCHWAŁA NR VII/52/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie : zmiany Uchwały Nr LVIII/305/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie:
wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku
osuniĉcia siĉ ziemi oraz warunków na których może odbywać siĉ odbudowa obiektów budowlanych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. 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
şywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 z póŝ. zm.) Rada Gminy
Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia
się
załącznik
do
Uchwały
Nr LVIII/305/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których
nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budow-

lanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na
których moşe odbywać się odbudowa obiektów budowlanych, nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Laskowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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2. Laskowa, dz. nr: 420/12, 420/19, część działki nr 1165/1
(wg załącznika graficznego nr 1), część działki nr 374
(wg załącznika nr 2), 393/3, 393/7, 77

Załącznik
do uchwały Nr VII/52/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 31 marca 2011 r.

3. Krosna dz. nr: część działki nr 90 (wg załącznika graficznego) nr 3), część działki nr 144 (wg załącznika
graficznego nr 4)

WYKAZ
obszarów na terenie gminy Laskowa, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi dla których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w ustawie.

4. Şmiąca dz. nr: 124, 122, część działki nr 437 (wg załącznika graficznego nr 5), oraz część działki nr 47
(wg załącznika graficznego nr 6)
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor

1. Kamionka Mała dz. nr: 705/16, 697/3, 705/7, 705/18,
705/4, 705/10, 705/9, 705/17 część działki nr 580, część
działki nr 574, (wg załącznika graficznego nr 7).
2154
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OGŁOSZENIE
STAROSTY BRZESKIEGO
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie możliwoņci zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób
Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia
1997
r.
o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 z póŝn. zm.1) oraz § 9
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.
U. Nr 62, poz. 560) Starosta Brzeski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do
spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Radą”
§ 1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania swoich przedstawicieli są działające na terenie Powiatu
Brzeskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz
jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Kaşdy z uprawnionych podmiotów, o których
mowa w § 1 moşe zgłosić wyłącznie w formie pisemnej
jednego kandydata na członka Rady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2011 r. do godz. 15.00,
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzesku (pok.
213), ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.
2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko
kandydata, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy oraz oświadczenie osoby zgłaszanej o wyraşeniu
zgody na kandydowanie do Rady.
§ 3. Starosta Brzeski spośród zgłoszonych kandydatów powoła 5 – osobową Radĉ w ciągu 30 dni od dnia
upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475,
Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1726.

Starosta Brzeski
Andrzej Potĉpa

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
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