DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 273

Kraków, dnia 25 maja 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
2201
2202
2203
2204

2205

2206

–
–
–
–

–

–

Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: nadania
statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

16234

Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: nadania
statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.

16236

Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: nadania
statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

16237

Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na
2011 rok.

16238

Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji
Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

16245

Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie założenia
Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

16245

UCHWAŁY RAD GMIN:
2207
2208

2209

2210
2211
2212

2213

2214

–
–

–

–
–
–

–

–

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody.

16246

Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010-2015
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

16247

Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.

16251

Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Budżecie
Gminy Koszyce na 2011 rok

16251

Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce

16253

Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.

16253

Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

16254

Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: Regulaminu powołania i organizacji pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszycach

16255
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Poz. 2201

Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/103/2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie
ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze
publicznej w Rynku w Koszycach

16256

Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych za parkowanie pojazdów samochodowych na
drodze publicznej w Koszycach oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso

16256

Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2011 rok

16257

Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany zapisu
w Uchwale Nr III / 27 / 2011 Rady Gminy w Koszycach z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Koszyce na 2011.

16259

Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

16260

Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Mogilany wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

16261

Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Winiarach

16262

Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter
cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych

16262

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
2223

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr III/37/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali
użytkowych oraz użyczenia nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż
3 lata lub czas nieoznaczony - w części.

16263

2201
2201

UCHWAŁA NR IV/51/11
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz
art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm), Rada Powiatu
Limanowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej - Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Limanowej w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/308/06 Rady
Powiatu Limanowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego i Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
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Poz. 2201
Załącznik
do uchwały nr IV/51/11
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIMANOWEJ
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze
zmianami),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 14
poz. 92 ze zmianami),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).
§ 2. Ilekroć w statucie użyte jest określenie:
1) Starosta - należy przez to rozumieć Starostę Limanowskiego,
2) Powiat – należy przez to rozumieć Powiat Limanowski,
3) Zarząd Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd
Powiatu Limanowskiego,
4) Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
5) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
§ 3. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu wykonującą powiatowe zadania pomocy społecznej.
2. Przy pomocy Centrum, Starosta sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków
wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Terenem działania Centrum jest Powiat, a siedzibą miasto Limanowa, ul. Jozefa Marka 9.
4. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą
w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.
5. Centrum stosuje logo w formie graficznej zatwierdzone przez Zarząd Powiatu.
Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM
§ 4. 1. Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej, wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
do których należą:
a) zadania własne powiatu,
b) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
Powiatowi z mocy ustawy.

2. Centrum realizuje także zadania określone
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz w przepisach szczegółowych.
3. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z:
a) organami administracji rządowej i samorządowej,
b) organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi,
c) Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi.
4. Centrum może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań na podstawie obowiązujących
przepisów.
5. Szczegółowy zakres działania i organizację Centrum określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony
Uchwałą Zarządu Powiatu.
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 5. 1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który kieruje
Centrum i zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy
oraz praworządnego i efektywnego działania; zapewnia
warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego
i efektywnego funkcjonowania; odpowiada za realizację
zadań statutowych.
2. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników Centrum.
3. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
4. Przy Centrum działa, jako organ I instancji, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Limanowej.
Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 6. 1. Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych.
2. Podstawą działalności Centrum jest roczny plan
finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.
Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 7. 1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Zmiany statutu Centrum mogą być dokonywane
w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

2201
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Poz. 2202

2202
2202

UCHWAŁA NR IV/52/11
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz
art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Powiatu
Limanowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/309/06 Rady
Powiatu Limanowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu. Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego i Dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej w Limanowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
Załącznik
do uchwały nr IV/52/11
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIMANOWEJ
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze
zmianami),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).
§ 2. Ilekroć w statucie użyte jest określenie:
1) Starosta - należy przez to rozumieć Starostę Limanowskiego,
2) Powiat – należy przez to rozumieć Powiat Limanowski,
3) Zarząd Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd
Powiatu Limanowskiego,
4) Rada Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Limanowskiego,
5) PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej,
6) Dom – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Limanowej,
7) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Limanowej.
§ 3. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu
działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych.

2. Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla
osób przewlekle somatycznie chorych.
3. Dom Pomocy Społecznej ma siedzibę w Limanowej przy ul. Witosa 24/26.
4. Decyzją Nr 12/2006 z dnia 30.11.2006 Dom został wpisany do rejestru Wojewody.
5. Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym,
z możliwością umieszczenia osób z terenu całej Polski.
6. Dom używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.
Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA DOMU
§ 4. 1. Dom realizuje zadania powiatu z zakresu
pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu całodobowej opieki osobom tego wymagającym z powodu
wieku, choroby i niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zadania wynikające
z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
2. Dom w celach realizacji zadań statutowych korzysta z oddanych mu w trwały zarząd nieruchomości,
stanowiących własność powiatu.
§ 5. 1. Do Domu Pomocy Społecznej przyjmowane
są osoby na podstawie decyzji administracyjnej
o umieszczeniu w Domu, wydanej przez Starostę.
2. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi na
poziomie obowiązującego standardu.
3. Szczegółowy zakres działania i organizację Domu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony
uchwałą Zarządu Powiatu.
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4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Powiatu Limanowskiego.
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu
sprawuje Dyrektor PCPR.
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 6. 1. Na czele Domu stoi Dyrektor, który kieruje
Domem i zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy
oraz praworządnego i efektywnego działania oraz odpowiada za realizację zadań statutowych.

Poz. 2202,2203
Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7. 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi
gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych.
2. Podstawą działalności Domu jest roczny plan
finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.
Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE

2. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników Domu.

§ 8. 1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.

2. Zmiany statutu Domu mogą być dokonywane
w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

2202

2203
2203

UCHWAŁA NR IV/53/11
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz
art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Powiatu
Limanowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/310/06 Rady
Powiatu Limanowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu. Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego i Dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
Załącznik
do uchwały nr IV/53/11
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze
zmianami),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458),
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm).
§ 2. Ilekroć w statucie użyte jest określenie:
1) Starosta - należy przez to rozumieć Starostę Limanowskiego,
2) Powiat – należy przez to rozumieć Powiat Limanowski,
3) Zarząd Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd
Powiatu Limanowskiego,
4) Rada Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Limanowskiego,
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5) PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej,
6) Dom – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej,
7) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
§ 3. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu
działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych.
2. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle
psychicznie chorych.
3. Dom ma siedzibę w Mszanie Dolnej przy ul. Rakoczego 9.
4. Decyzją Nr 3/2009 z dnia 22.01.2009 Dom został
wpisany do rejestru Wojewody.
5. Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym,
z możliwością umieszczenia osób z terenu całej Polski.
6. Dom używa pieczęci podłużnej z nazwą
w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.
7. Dom stosuje logo w formie graficznej zatwierdzone przez Zarząd Powiatu.
Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA DOMU
§ 4. 1. Dom realizuje zadania powiatu z zakresu
pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu całodobowej opieki osobom tego wymagającym z powodu
wieku, choroby i niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zadania wynikające
z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
2. Dom w celach realizacji zadań statutowych korzysta z oddanych mu w trwały zarząd nieruchomości,
stanowiących własność powiatu.

Poz. 2203,2204

3. Szczegółowy zakres działania i organizację Domu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony
uchwałą Zarządu Powiatu.
4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Powiatu Limanowskiego.
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu
sprawuje Dyrektor PCPR.
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 6. 1. Na czele Domu stoi Dyrektor, który kieruje
Domem i zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy
oraz praworządnego i efektywnego działania oraz odpowiada za realizację zadań statutowych.
2. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników Domu.
3. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 7. 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi
gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych.
2. Podstawą działalności Domu jest roczny plan
finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.
Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. 1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Zmiany statutu Domu mogą być dokonywane
w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§ 5. 1. Do Domu Pomocy Społecznej przyjmowane są
osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu, wydanej przez Starostę.

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

2. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi na
poziomie obowiązującego standardu.
2203
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UCHWAŁA NR V/47/2011
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok.
Działając na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.),
oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45
poz.271 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Okręgową Izbę Aptekarską, Burmistrzów oraz
Wójtów gmin z terenu Powiatu Proszowickiego Rada
Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

Nr 3, poz.16) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Proszowickiego nr III/25/2010 z dnia
30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik
do uchwały nr V/47/2011
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Harmonogram dyżurów aptek na rok 2011.
Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon. - sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
Kwiecień 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.04.2011 r.
piątek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
2.04.2011 r.
sobota
Apteka, ul. 3-go Maja 7
3.04.2011 r.
niedziela
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00
4.04.2011 r.
poniedziałek Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
5.04.2011 r.
wtorek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
6.04.2011 r.
środa
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
7.04.2011 r.
czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
8.04.2011 r.
piątek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
9.04.2011 r.
sobota
Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
10.04.2011 r. niedziela
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00
11.04.2011 r. poniedziałek Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
12.04.2011 r. wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
13.04.2011 r. środa
Apteka ul. Kopernika 15a
14.04.2011 r. czwartek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
15.04.2011 r. piątek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
16.04.2011 r. sobota
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
17.04.2011 r. niedziela
Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00
18.04.2011 r. poniedziałek Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
19.04.2011 r. wtorek
Apteka, ul. Kopernika 15a
20.04.2011 r. środa
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
21.04.2011 r. czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
22.04.2011 r. piątek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
23.04.2011 r. sobota
Apteka, ul. Kopernika 34
24.04.2011 r. niedziela
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
25.04.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
26.04.2011 r. wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
27.04.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
28.04.2011 r. czwartek
Apteka , ul.Kopernika 15a
29.04.2011 r. piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
30.04.2011 r. sobota
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon.- sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
Maj 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.05.2011 r.
niedziela
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
2.05.2011 r.
poniedziałek Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
3.05.2011 r.
wtorek
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
4.05.2011 r.
środa
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
5.05.2011 r.
czwartek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
6.05.2011 r.
piątek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
7.05.2011 r
sobota
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
8.05.2011 r.
niedziela
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
9.05.2011 r.
poniedziałek Apteka ul. Kopernika 15a
10.05.2011 r. wtorek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
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11.05.2011 r.
12.05.2011 r.
13.05.2011 r.
14.05.2011 r.
15.05.2011 r.
16.05.2011 r.
17.05.2011 r.
18.05.2011 r.
19.05.2011 r.
20.05.2011 r.
21.05.2011 r.
22.05.2011 r.
23.05.2011 r.
24.05.2011 r.
25.05.2011 r.
26.05.2011 r.
27.05.2011 r.
28.05.2011 r.
29.05.2011 r.
30.05.2011 r.
31.05.2011 r.
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środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
poniedziałek
wtorek
Środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
poniedziałek
wtorek
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Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
Apteka, ul. Kopernika 34
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
Apteka ul. Kopernika 15a
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
Apteka, ul. 3-go Maja 7
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
Apteka, ul. Kopernika 34
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
Apteka, ul. 3-go Maja 7
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
Apteka ul. Kopernika 15a
Apteka, ul. 3-go Maja 7
Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00
Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon.- sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
Czerwiec 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.06.2011 r.
środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
2.06.2011 r.
czwartek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
3.06.2011 r.
piątek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
4.06.2011 r.
sobota
Apteka, ul. Kopernika 34
5.06.2011 r.
niedziela
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00
6.06.2011 r.
poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
7.06.2011 r.
wtorek
Apteka ul. Kopernika 15a
8.06.2011 r.
środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
9.06.2011 r.
czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
10.06.2011 r. piątek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
11.06.2011 r. sobota
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
12.06.2011 r. niedziela
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
13.06.2011 r. poniedziałek Apteka ul. Kopernika 15a
14.06.2011 r. wtorek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
15.06.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
16.06.2011 r. czwartek
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
17.06.2011 r. piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
18.06.2011 r. sobota
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
19.06.2011 r. niedziela
Apteka, ul. 3-go Maja 7 od godziny 15:00
20.06.2011 r. poniedziałek Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
21.06.2011 r. wtorek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
22.06.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
23.06.2011 r. czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
24.06.2011 r. piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
25.06.2011 r. sobota
Apteka ul. Kopernika 15a
26.06.2011 r. niedziela
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00
27.06.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
28.06.2011 r. wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
29.06.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
30.06.2011 r. czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
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Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon. - sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
Lipiec 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.07.2011 r.
piątek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
2.07.2011 r.
sobota
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
3.07.2011 r.
niedziela
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32 od godziny15:00
4.07.2011 r.
poniedziałek Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
5.07.2011 r.
wtorek
Apteka ul. Kopernika 15a
6.07.2011 r.
środa
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
7.07.2011 r.
czwartek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
8.07.2011 r.
piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
9.07.2011 r.
sobota
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
10.07.2011 r. niedziela
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
11.07.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
12.07.2011 r. wtorek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
13.07.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
14.07.2011 r. czwartek
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
15.07.2011 r. piątek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
16.07.2011 r. sobota
Apteka, ul. Kopernika 34
17.07.2011 r. niedziela
Apteka ul. Kopernika 15a
18.07.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
19.07.2011 r. wtorek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
20.07.2011 r. środa
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
21.07.2011 r. czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
22.07.2011 r. piątek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
23.07.2011 r. sobota
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
24.07.2011 r. niedziela
Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00
25.07.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
26.07.2011 r. wtorek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
27.07.2011 r. środa
Apteka ul. Kopernika 15a
28.07.2011 r. czwartek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
29.07.2011 r. piątek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
30.07.2011 r. sobota
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
31.07.2011 r. niedziela
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon.- sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
Sierpień 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.08.2011 r.
poniedziałek Apteka ul. Kopernika 15a
2.08.2011 r.
wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
3.08.2011 r.
środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
4.08.2011 r.
czwartek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
5.08.2011 r.
piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
6.08.2011 r.
sobota
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
7.08.2011 r.
niedziela
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
8.08.2011 r.
poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
9.08.2011 r.
wtorek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
10.08.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
11.08.2011 r. czwartek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
12.08.2011 r. piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
13.08.2011 r. sobota
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
14.08.2011 r. niedziela
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00
15.08.2011 r. poniedziałek Apteka ul. Kopernika 15a
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16.08.2011 r.
17.08.2011 r.
18.08.2011 r.
19.08.2011 r.
20.08.2011 r.
21.08.2011 r.
22.08.2011 r.
23.08.2011 r.
24.08.2011 r.
25.08.2011 r.
26.08.2011 r.
27.08.2011 r.
28.08.2011 r.
29.08.2011 r.
30.08.2011 r.
31.08.2011 r.

wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
poniedziałek
wtorek
środa
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Apteka, ul. 3-go Maja 7
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
Apteka ul. Kopernika 15a
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
Apteka ul. Kopernika 15a
Apteka, ul. 3-go Maja 7 od godziny 15:00
Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon. - sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
Wrzesień 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.09.2011 r.
czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
2.09.2011 r.
piątek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
3.09.2011 r.
sobota
Apteka ul. Kopernika 15a
4.09.2011 r.
niedziela
Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00
5.09.2011 r.
poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
6.09.2011 r.
wtorek
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
7.09.2011 r.
środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
8.09.2011 r.
czwartek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
9.09.2011 r.
piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
10.09.2011 r. sobota
Apteka, ul. 3-go Maja 7
11.09.2011 r. niedziela
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32 od godziny15:00
12.09.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
13.09.2011 r. wtorek
Apteka ul. Kopernika 15a
14.09.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
15.09.2011 r. czwartek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
16.09.2011 r. piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
17.09.2011 r. sobota
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
18.09.2011 r. niedziela
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00
19.09.2011 r. poniedziałek Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
20.09.2011 r. wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
21.09.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
22.09.2011 r. czwartek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
23.09.2011 r. piątek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
24.09.2011 r. sobota
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
25.09.2011 r. niedziela
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
26.09.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
27.09.2011 r. wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
28.09.2011 r. środa
Apteka ul. Kopernika 15a
29.09.2011 r. czwartek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
30.09.2011 r. piątek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon.- sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
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Październik 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.10.2011 r.
sobota
Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
2.10.2011 r.
niedziela
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00
3.10.2011 r.
poniedziałek Apteka ul. Kopernika 15a
4.10.2011 r.
wtorek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
5.10.2011 r.
środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
6.10.2011 r.
czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
7.10.2011 r.
piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
8.10.2011 r.
sobota
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
9.10.2011 r.
niedziela
Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
10.10.2011 r. poniedziałek Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
11.10.2011 r. wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
12.10.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
13.10.2011 r. czwartek
Apteka ul. Kopernika 15a
14.10.2011 r. piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
15.10.2011 r. sobota
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
16.10.2011 r. niedziela
Apteka, ul. 3-go Maja 7 od godziny 15:00
17.10.2011 r. poniedziałek Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
18.10.2011 r. wtorek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
19.10.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
20.10. 2011 r. czwartek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
21.10.2011 r. piątek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
22.10.2011 r. sobota
Apteka ul. Kopernika 15a
23.10.2011 r. niedziela
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00
24.10.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
25.10.2011 r. wtorek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
26.10.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
27.10.2011 r. czwartek
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
28.10.2011 r. piątek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
29.10.2011 r. sobota
Apteka, ul. Kopernika 34
30.10.2011 r. niedziela
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
31.10.2011 r. poniedziałek Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon.- sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
Listopad 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.11.2011 r.
wtorek
Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
2.11.2011 r.
środa
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
3.11.2011 r.
czwartek
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
4.11.2011 r.
piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
5.11.2011 r.
sobota
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
6.11.2011 r.
niedziela
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
7.11.2011 r.
poniedziałek Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
8.11.2011 r.
wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
9.11.2011 r.
środa
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
10.11.2011 r. czwartek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
11.11.2011 r. piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
12.11.2011 r. sobota
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
13.11.2011 r. niedziela
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32 od godziny 15:00
14.11.2011 r. poniedziałek Apteka ul. Kopernika 15a
15.11.2011 r. wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
16.11.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
17.11.2011 r. czwartek
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
18.11.2011 r. piątek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
19.11.2011 r. sobota
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
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Apteka ul. Kopernika 15a
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
Apteka, ul. 3-go Maja 7
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
Apteka ul. Kopernika 15a
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00
Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
Apteka, ul. 3-go Maja 7
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również
w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 – czynna pon. - sobota 8:00 – 20:00, niedziela 9:00 – 16:00 Apteka
Esculap ul. 3 Maja 74 – czynna pon. - piątek 8:00 – 22:00, sobota 8:00 – 20:00, niedziela 8:00 – 16:00 Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51 – czynna codziennie 8:00 – 24:00
Grudzień 2011 rok
Dyżury pełnią apteki w Proszowicach
1.12.2011 r.
czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
2.12.2011 r.
piątek
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
3.12.2011 r.
sobota
Apteka ul. Kopernika 15a
4.12.2011 r.
niedziela
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
5.12.2011 r.
poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
6.12.2011 r.
wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
7.12.2011 r.
środa
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
8.12.2011 r.
czwartek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
9.12.2011 r.
piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
10.12.2011 r. sobota
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
11.12.2011 r. niedziela
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00
12.12.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
13.12.2011 r. wtorek
Apteka ul. Kopernika 15a
14.12.2011 r. środa
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
15.12.2011 r. czwartek
Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E
16.12.2011 r. piątek
Apteka, ul. Kopernika 34
17.12.2011 r. sobota
Apteka, ul. 3-go Maja 7
18.12.2011 r. niedziela
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
19.12.2011 r. poniedziałek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4
20.12.2011 r. wtorek
Apteka, ul. 3-go Maja 7
21.12.2011 r. środa
Apteka, ul. Kopernika 34
22.12.2011 r. czwartek
Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
23.12.2011 r. piątek
Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2
24.12.2011 r. sobota
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
25.12.2011 r. niedziela
Apteka, ul. 3-go Maja 7
26.12.2011 r. poniedziałek Apteka "Krakowska”, ul. 3 - go Maja 51
27.12.2011 r. wtorek
Apteka Esculap ul. 3 Maja 74
28.12.2011 r. środa
Apteka, ul. 3-go Maja 7
29.12.2011 r. czwartek
Apteka ul. Kopernika 15a
30.12.2011 r. piątek
Apteka "Orchidea”, ul. Krakowska 32
31.12.2011 r. sobota
Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84
Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela
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UCHWAŁA NR VI/52/2011
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza
Głowackiego w Proszowicach.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 6-7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) oraz opinii z dnia 20 stycznia 2010 r.
Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje się
Technikum Ekonomiczne wchodzące w skład Zespołu
Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2. Należności i zobowiązania zlikwidowanego
Technikum Ekonomicznego przejmuje Zespół Szkół im.
Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

§ 2. 1. Mienie pozostałe po likwidacji Technikum
Ekonomicznego przeznacza się na wyposażenie szkół
2205
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UCHWAŁA NR VI/53/2011
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a,
art. 5c pkt 1, art. 58 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się założyć z dniem 1 września
2011 roku czteroletnie Technikum na podbudowie
gimnazjum, zgodnie z aktem założycielskim stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Szkoła zapewni kontynuację kształcenia,
uczniom zlikwidowanego Technikum Ekonomicznego.
§ 3. 1. Statutem Technikum, o którym mowa
w § 1 jest statut Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2. Statut Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zostanie dostosowany do nowej struktury organizacyjnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.

2. Szkołę, o której mowa w ust. 1 włącza się
w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół im. Bartosza
Głowackiego w Proszowicach.

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

§ 2. 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zarządem Powiatu Proszowickiego i po zasięgnięciu opinii
Powiatowej Rady Zatrudnienia ustali kierunki kształcenia zawodowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela
Załącznik
do uchwały nr VI/53/2011
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) – Rada Powiatu Proszowickiego nadaje akt

założycielski dla szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum
w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, następującej treści:
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z dniem 1 września 2011 roku zakłada się czteroletnie
Technikum o nazwie: Technikum w Zespole Szkół im.
Bartosza Głowackiego w Proszowicach
1) Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna – czteroletnie
Technikum.

Poz. 2206,2207

2) Nazwa: Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza
Głowackiego w Proszowicach.
3) Siedziba: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 107.
Proszowice, dnia 1 września 2011 roku
Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela
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UCHWAŁA NR VII/36/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust.
1 i 2 art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 11 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku
uchwala, co następuje:
§ 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami
i wiekiem ustanawia się pomnikami przyrody drzewa
rosnące na terenie działki o nr ew. 2339/1 stanowiącej
zespół pałacowo – parkowy Goetza położony przy
ul. Barona Jana Goetza w Brzesku, wymienione
w załączniku do uchwały.
§ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje
Burmistrz Brzeska.

§ 3. W stosunku do ustanowionych pomników
przyrody wymienionych w załączniku do niniejszej
uchwały, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu wokół drzewa;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub wodnej;
5) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik
do uchwały nr VII/36/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 marca 2011 r.

Lp.

Opisy drzew uznanych za
pomniki przyrody

1.

Buk zwyczajny o obw. pnia
394 cm (Fagus sylvatica)

2.

Buk zwyczajny o obw. pnia
333 cm (Fagus sylvatica)

3.

Lipa drobnolistna o obw.
pnia 465 cm (Tilia cordata)

4.

Dąb szypułkowy o obw. pnia
413 cm (Quercus robur)

5.

Klon jawor o obw. pnia
287 cm (Acer pseudoplatanus)
Klon pospolity o obw.
pnia 343 cm (Acer platanoides)
Klon Jawor o obw. pnia 245
cm(Acer pseudoplatanus)

6.

7.

Położenie obiektu
Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetza - własność *
Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetza - własność *
Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetza - własność *
Działka nr ew. 2339/1w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetzza - własność *
Działka nr ew. 2339/1w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetza - własność *
Działka nr ew. 2339/1w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza–Park Goetza - własność *
Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza–Park Goetza - własność *

Położenie
geograficzne
Stopnie(0)Minuty(‘)
Sekundy(”)
N: 49° 57’ 22,57”
E: 20° 35’ 44,86”

Jan Zdzisław Rajmund Włodek
(syn Albiny Goetz Okocimskiej)

N: 49 °57’ 22,21”
E: 20° 35’ 45,75”

Albina Żiżka
(żona Jana Ewangelisty Goetza)

N: 49 °57’ 27,23”
E: 20 °35’ 50,54”

Albina Goetz Okocimska
(córka Jana Ewangelisty Goetza)

N: 49° 57’ 28,06”
E: 20° 35’ 49,86”

Zdzisław Roman Artur Włodek
(mąż Albiny Goetz Okocimskiej)

N: 49 °57’ 22,49”
E: 20 °35’ 55,54”

Zofia Albina Eugenia Goetz
Okocimska (córka Jana Albina
Goetza Okocimskiego)
Jan Reginald Goetz Okocimski
(syn Jana Albina Goetza Okocimskiego)
Elżbieta Róża Maria Goetz Okocimska (córka Jana Albina Goetza Okocimskiego)

N: 49° 57’ 22,73”
E: 20° 35’ 54,69”
N: 49 °57’ 21,07”
E: 20° 35’ 54,52”

Nadane imiona
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8.

Lipa drobnolistna o obw.
pnia 413 cm (Tilia cordata)

Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetza - własność *

N: 49° 57’ 20,13”
E: 20° 35’ 52,94”

9.

Klon jawor o obw. pnia 222
cm (Acer pseudoplatanus)

N: 49° 57’ 21,76”
E: 20° 35’ 43,94”

10.

Klon jawor o obw. pnia 253
cm(Acer pseudoplatanus)

Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetza - własność *
Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetza - własność *

11.

Dąb szypułkowy o obw.
pnia 337 cm (Quercus
robur)

Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku,
obręb Brzesko, ul. Barona Jana
Goetza – Park Goetza - własność *

N: 49° 57’ 21,32”
E: 20° 35’ 47,57”

N: 49 °57’ 22,18”
E: 20° 35’ 44,3”

Maria Pia Immakulata Goetz
Okocimska
(córka Jana Albina Goetza Okocimskiego)
Wanda Włodek
(córka Albiny Goetz Okocimskiej)
Józef Neumann
(kupiec wiedeński w 1842 r wykupił okocimskie dobra ziemskie,
oprócz Górnego Okocimia)
Maria Romana Włodek
(córka Albiny Goetz Okocimskiej)

* dane osobowe zostały usunięte do publikacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
2207
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UCHWAŁA NR LXXI/412/2010
RADY GMINY GDÓW
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010-2015
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266
z późn. zm.) Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 20102015" jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchwala się "Zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy" jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.
§ 4. Tracą moc:
1) Uchwała Nr IX/63/94 Rady Gminy Gdów z dnia
29 grudnia 1994 r. w sprawie: miesięcznych stawek
czynszu najmu (czynsz regulowany) za lokale
mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób Gminy
Gdów.
2) Uchwała Nr XXX/200/2000 Rady Gminy Gdów
z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie: podwyższenia
stawki bazowej czynszu regulowanego oraz wpro-

wadzenia zmiany do Uchwały Nr IX/63/94 w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu (czynsz
regulowany) za lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Gdów.
3) Uchwała Nr XXIX/185/96 Rady Gminy Gdów z dnia
3 października 1996 r. w sprawie: określenia wysokości czynszu za lokale socjalne.
4) Uchwała Nr XXXVIII/272/97 Rady Gminy Gdów
z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie zasad zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty
samorządowej Gminy Gdów oraz kryteriów wyboru
osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
5) Uchwała Nr XLVI/308/98 Rady Gminy Gdów z dnia
29 stycznia 1998 r. w sprawie: poszerzenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury Społecznej
Rady Gminy Gdów o sprawy z zakresu budownictwa komunalnego i potrzeb mieszkaniowych
w Gminie Gdów oraz zatwierdzenia regulaminu postępowania przy przydziale mieszkań.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Ciężarek
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Poz. 2208
Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXI/412/2010
Rady Gminy Gdów
z dnia 20 maja 2010 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010 – 2015
§1

a) 4 lokali mieszkalnych w budynku Gdów 402
(Ośrodek Zdrowia).
b) 2 lokali mieszkalnych w budynku Jaroszówka 59
(Szkoła Podstawowa)
c) 1 lokalu mieszkalnego w budynku Cichawa 56
(była szkoła).
d) 2 lokali mieszkalnych w budynku Zagórzany 109
(była szkoła).
e) 1 lokalu mieszkalnego w budynku Pierzchów 100
(Szkoła Podstawowa).
f) 2 lokali mieszkalnych w budynku Marszowice 149
(Szkoła Podstawowa).
g) 2 lokali mieszkalnych w budynku Szczytniki 10
(Szkoła Podstawowa).
2) Przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu całej
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Zagórzany 32 (stara szkoła) bez wyodrębnienia poszczególnych lokali – do końca roku 2011
3) Przeznaczenie do likwidacji poprzez wyburzenie, budynku mieszkalnego Zręczyce 65 (stara szkoła) – do
końca roku 2015, przy czym likwidację budynku
warunkuje się oddaniem do użytku nowych lokali
socjalnych budowanych w Zręczycach.
4) Zwiększenie zasobu lokali socjalnych poprzez kontynuację budowy dwóch budynków mieszkalnych w Zręczycach, o 14 lokali o łącznej powierzchni 694,9 m2.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Gdów stanowią lokale
mieszkalne w budynkach stanowiących własność
Gminy:
1) Lokal mieszkalny o pow. 72,60 m2 w budynku
Gdów 402 (Ośrodek Zdrowia).
2) Lokal mieszkalny o pow. 55,38 m2 w budynku
Gdów 402 (Ośrodek Zdrowia)
3) Lokal mieszkalny o pow. 50,70 m2 w budynku
Gdów 402 (Ośrodek Zdrowia).
4) Lokal mieszkalny o pow. 45,61 m2 w budynku
Gdów 402 (Ośrodek Zdrowia)
5) Lokal mieszkalny o pow. 48,80 m2 w budynku
Jaroszówka 59 (Szkoła Podstawowa)
6) Lokal mieszkalny o pow. 48,80 m2 w budynku
Jaroszówka 59 (Szkoła Podstawowa)
7) Lokal mieszkalny o pow. 59,60 m2 w budynku
Zręczyce 65 (stara szkoła).
8) Lokal mieszkalny o pow. 64,90 m2 w budynku
Cichawa 56 (była szkoła).
9) Lokal mieszkalny o pow. 50,10 m2 w budynku
Zagórzany 32 (stara szkoła).
10) Lokal mieszkalny o pow. 59,60 m2 w budynku
Zagórzany 32 (stara szkoła).
11) Lokal mieszkalny o pow. 68,10 m2 w budynku
Zagórzany 32 (stara Szkoła).
12)Lokal mieszkalny o pow. 48,0 m2 w budynku
Zagórzany 109 (była szkoła).
13)Lokal mieszkalny o pow. 48,0 m2 w budynku
Zagórzany 109 (była szkoła).
14) Lokal mieszkalny o pow. 58,60 m2 w budynku
Pierzchów 100 (Szkoła Podstawowa).
15) Lokal mieszkalny o pow. 58,60 m2 w budynku
Marszowice 149 (Szkoła Podstawowa).
16) Lokal mieszkalny o pow. 51,70 m2 w budynku
Marszowice 149 (Szkoła Podstawowa).
17) Lokal mieszkalny o pow. 51,70 m2 w budynku
Szczytniki 10 (Szkoła Podstawowa).
18) Lokal mieszkalny o pow. 51,70 m2 w budynku
Szczytniki 10 (Szkoła Podstawowa).
19) Lokal socjalny o pow. 114,16 m2 w budynku
Zręczyce 65 (stara szkoła).
2. Stan techniczny i użytkowy mieszkaniowego zasobu
Gminy określa się na bazie wyposażenia lokali
w centralne ogrzewanie, wodociąg, kanalizację
ściekową, łazienkę, ocieplenie.
3. Zasób mieszkaniowy Gminy może ulegać zmianom
w przypadku zbycia lokali, pozyskania nowych lokali
lub zmiany przeznaczenia na cele niemieszkalne.

1. Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie
istniejącego zasobu lokali w dobrym stanie technicznym.
2. Remonty i modernizacje lokali prowadzone będą
w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych z budżetu Gminy. Planuje się wykonanie następujących prac remontowych i modernizacyjnych:
1) wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą kotła
w mieszkaniu Jaroszówka 59 (parter) – koszt
15.000 zł,
2) wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą kotła
w mieszkaniu Zagórzany 109 (piętro) – koszt
15.000 zł,
3) wymiana instalacji c.o. w mieszkaniu Zagórzany
109 (parter) – koszt 10.000 zł,
4) wymiana instalacji c.o. w 2 mieszkaniach Szczytniki 10 – koszt 2 x 10.000 zł,
5) docieplenie części mieszkalnej budynku w Zagórzanach 109 – koszt 25.000 zł,
6) docieplenie części mieszkalnej budynku Szczytniki 10 - koszt 25.000 zł.

§2

§4

W latach 2010 – 2015 ustala się następujące kierunki
gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym:
1) Utrzymanie w mieszkaniowym zasobie Gminy następujących lokali:

Źródłem finansowania nowych lokali socjalnych
w Zręczycach będą środki budżetu Gminy pozyskane ze
sprzedaży nieruchomości wymienionej w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały, innych nieruchomości wchodzących

§3
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w skład gminnego zasobu nieruchomości, a także możliwe do pozyskania środki zewnętrzne oraz kredyty.
§5
Ustala się zasady polityki czynszowej stanowiące
element wieloletniego programu gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym:
1) Ustala się następujące rodzaje czynszów:
a) czynsz za lokale mieszkalne.
b) czynsz za lokale socjalne.
2) Czynsz za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych ustalany będzie na poziomie umożliwiającym
prowadzenie prawidłowej gospodarki zasobem
mieszkalnym Gminy.
3) Stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy Gdów
w drodze zarządzenia, w wysokości do 3 % wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
dla województwa małopolskiego, ogłoszonego
przez Wojewodę Małopolskiego. Zmiany stawek
czynszu dokonywane mogą być nie częściej niż co
6 miesięcy.
4) W przypadku Najemcy pozostającego w trudnych
warunkach mieszkaniowych i materialnych, spełniającego, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 lit. a
i b Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały, zajmującego lokal mieszkalny z powody braku w zasobie
odpowiedniego lokalu socjalnego, Wójt Gminy
może obniżyć stawkę bazową czynszu najmu do 50
% stawki bazowej ustalonej zgodnie z ust. 3.
5) Najemca lokalu, oprócz czynszu najmu, zobowiązany
jest do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją
mieszkania, niezależnych od właściciela t.j. opłat za
dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru
nieczystości płynnych i stałych, na podstawie
umowy zawartej bezpośrednio z dostawcami tych
mediów i dostawcami usług. W przypadku gdy nie
ma technicznych możliwości zawarcia takich umów
(brak odrębnych urządzeń pomiarowych), na podstawie rozliczeń i faktur wystawianych przez Urząd
Gminy w Gdowie.
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6) Ustala się następujące czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu i zwiększające wysokość
czynszu w stosunku do stawki bazowej:
a) bieżąca woda z wodociągu publicznego + 10 %
b) kanalizacja ściekowa zbiorcza z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków + 10 %
c) c. o. indywidualne dla lokalu + 10 %
d) termomodernizacja budynku + 10 %
7) Za czynnik obniżający wartość użytkową lokalu
przyjmuje się brak łazienki i toalety wewnątrz lokalu, brak centralnego ogrzewania. Wartość czynnika
obniżającego ustala się w wysokości – 10 % za
każdy z tych elementów. Czynniki obniżające wartość czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.
8) Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy Gdów
i może być zróżnicowana w zależności od stanu
technicznego budynku, w którym znajdują się lokale socjalne.
9) Za opłacanie czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące
z nim osoby pełnoletnie.
10) Jeżeli najemca za zgodą wynajmującego dokona
w lokalu ulepszeń, o których mowa w ust. 5 pkt 1
do 3 i w ust. 6, mających wpływ na wysokość czynszu najmu, wynajmujący może zwrócić najemcy
wartość ulepszenia i jednocześnie podwyższyć odpowiednio czynsz. W razie nie zwrócenia wartości
ulepszenia najemca opłaca czynsz w wysokości nie
uwzględniającej tego ulepszenia.
§6
Mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów zarządza Wójt.
§7
W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Ciężarek
Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXI/412/2010
Rady Gminy Gdów
z dnia 20 maja 2010 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
§1
1. Umowy najmu lokali mieszkalnych zawiera się na
czas nieoznaczony lub na czas oznaczony w przypadku umowy najmu lokalu socjalnego i najmu lokalu na czas trwania stosunku pracy albo najmu na
czas oznaczony na wniosek najemcy.
2. Pierwszeństwo wynajmu lokalu z mieszkalnego zasobu Gminy przysługuje osobom, które:
1) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego za wyjątkiem osób zamieszkujących pomieszczenia nie nadające się na pobyt
stały ludzi i w sytuacji gdy na 1 osobę przypada
mniej niż 5 m2 powierzchni lokalu.

2) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
lub na podstawie orzeczenia sadowego.
3) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej,
katastrofy lub pożaru.
4) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie
orzeczenia sadowego.
5) zostały zakwalifikowane do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy ze względu na trudne
warunki materialne i mieszkaniowe, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. W trudnych warunkach materialnych pozostają osoby, których średni miesięczny dochód na jednego
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członka rodziny, w okresie 6 – miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku, nie przekracza:
a) w gospodarstwie jednoosobowym – 80 % najniższego wynagrodzenia,
b) w gospodarstwie wieloosobowym – 50 % najniższego wynagrodzenia,
c) jeżeli w gospodarstwie domowym wieloosobowym zamieszkuje osoba niepełnosprawna –
80 % najniższego wynagrodzenia.
4. Do dochodów, o których mowa w ust. 3 lit. a-c zalicza
się przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę
i członków jego rodziny, w szczególności z tytułu:
a) pracy zarobkowej,
b) zasiłków: rodzinnego, wychowawczego, macierzyńskiego,
c) zasiłków dla bezrobotnych lub wynagrodzenia za
prace interwencyjne,
d) rent i emerytur,
e) prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego,
f) prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osoby, które:
a) zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, a w przypadku
gospodarstwa jednoosobowego, mniej niż 10 m2
tej powierzchni,
b) zamieszkują w lokalu nie nadającym się na stały
pobyt ludzi według opinii organu nadzoru budowlanego,
c) zamieszkują w rodzinie, w której znajduje się
osoba nieuleczalnie chora wymagająca, według
zaleceń lekarskich, izolacji, a w zajmowanym
lokalu nie można wydzielić oddzielnego pomieszczenia.
§2
1. Wniosek o najem mieszkania powinien zawierać:
1) nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy,
z podaniem aktualnego adresu zamieszkania
i zameldowania,
2) szczegółowe informacje o gospodarstwie domowym wnioskodawcy,
3) Informacje o osiąganych dochodach przez
wszystkich członków gospodarstwa domowego,
4) poświadczenie dotyczące zameldowania wszystkich osób objętych wnioskiem,
5) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub
nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego,
2. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych
danych Wójt Gminy może zarządzić dokonanie
kontroli w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
§3
Przy wynajmie mieszkań związanych ze stosunkiem
pracy (lokale mieszkalne w budynkach szkolnych), stosuje się następujące zasady:
a) umowy najmu mieszkań na czas nieokreślony zawierane będą z osobami zatrudnionymi w gminnych
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jednostkach organizacyjnych na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreślony.
b) w przypadku umów na czas określony najem lokalu
obejmował będzie czas trwania umowy o pracę.
c) nauczycielom – najemcom mieszkań, z którymi nawiązano umowy na czas nieokreślony, przysługiwać będą prawa wynikające z karty nauczyciela.
d) w wyjątkowych sytuacjach, po zaspokojeniu potrzeb
osób wymienionych pod lit. a – c, lokal mieszkalny
usytuowany w budynku szkolnym może być wynajęty osobie nie zatrudnionej w gminnych jednostkach organizacyjnych, jeśli spełnia kryteria, o których mowa w § 1.
§4
Najemca winien udostępnić lokal właścicielowi
w przypadku:
a) awarii, w celu jej usunięcia,
b) dokonywania okresowych i doraźnych przeglądów
stanu wyposażenia i instalacji,
c) zastępczego wykonania prac obciążających lokatora. § 5
Zasady rozwiązywania stosunku najmu określa ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy, oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2001 r., nr 71, poz. 733 z późn. zm.)
§6
1. Osoby, które pozostały w lokalu po opuszczeniu
mieszkania przez Najemcę są zobowiązane mieszkanie opuścić w terminie wyznaczonym przez Wójta, nie dłuższym jednak niż trzy miesiące, chyba, że
wystąpią o przydział tego lokalu mieszkalnego i lokal zostanie im wynajęty.
2. W przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu,
dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby,
wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała
faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
3. Osoby, wymienione w ust. 2 wstępują w stosunek
najmu jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym
lokalu, w chwili jego śmierci.
4. W przypadku, gdy po śmierci najemcy, w lokalu pozostają osoby nie wymienione w ust. 2, przepis
ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§7
Lokale o powierzchni przekraczającej 80 m2 będą
oddawane w najem na takich samych zasadach jak pozostałe lokale.
§8
Decyzje w sprawach zamiany, najmu, trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, podejmuje Wójt Gminy
Gdów w oparciu o powyższe zasady i ustawę o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Ciężarek
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UCHWAŁA NR III/26/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok
2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r., dokonuje się zmian jak poniżej:

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Budżetowej Gminy
Koszyce na rok 2011 pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

1) Uchyla się dotychczasowy § 8 Uchwały Budżetowej
Gminy Koszyce na rok 2011 wraz z tabelą nr 8 do
uchwały.
2209
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UCHWAŁA NR III/27/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Koszyce na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 211, 212 i 219
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. tekst jednolity Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2 do
Uchwały Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011
Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r., w sposób określony w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały
w kwocie 1.433.000,00 zł pokryty zostanie nadwyżką
z lat ubiegłych w § 957.

3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 3 do
Uchwały Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011
Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r., w sposób określony w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się załącznik pn. „Wykaz dotacji
przedmiotowych na 2011 rok”, który stanowi załącznik nr 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Załącznik nr 1
do uchwały nr III/27/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 31 marca 2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2011 r.
Dział
010

Rozdział
01010

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym:
a) Wydatki majątkowe

Zwiększenie
593.000
160.000
160.000
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01095

400
40002

600
60014

60078

700
70005

754
75412

801
80101

80110

852
85219
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Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe
b) wydatki bieżące
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
W tym:
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Wykonywania Instalacji
Cieplnych i Wodno-Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s.c.
Transport i łączność
Drogi powiatowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a)wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a)wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a)wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
a)wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a)wydatki bieżące
OGÓŁEM

433.000
343.000
90.000
35.000
35.000
35.000
531.000
50.000
50.000
481.000
481.000
94.000
94.000
94.000
25.000
25.000
25.000
140.000
90.000
90.000
50.000
50.000
15.000
7.000
7.000
8.000
8.000
1.433.000

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Nawrot
Załącznik nr 2
do uchwały nr III/27/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 31 marca 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Lp.

Treść

1
2
3

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
Przychody ogółem:
Kredyty i Pożyczki
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów i pożyczek

1
2
3
1

Klasyfikacja
§

§ 952
§ 957
§ 955
§ 992

Plan przed zmianą

Plan po zmianie

20.968.488
24.032.314
-3.063.826
3.584.268
1.442.773
2.141.495
520.442
520.442

20.968.488
25.465.314
-4.496.826
5.017.268
1.442.773
1.433.000
2.141.495
520.442
520.442

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Nawrot
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Załącznik nr 3
do uchwały nr III/27/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykaz dotacji przedmiotowych na 2011 rok
Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki otrzymującej dotację

Zakres

1.

400

40002

2650

Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i WodnoKanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s.c.
OGÓŁEM

Dopłata do dostarczanej wody

Kwota
dotacji
35.000
35.000

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Nawrot
2210
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UCHWAŁA NR III/34/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236
poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Koszyce
Nr XXXI/278/2006 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia teksty jednolitego Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-

polskiego z 2006 r. Nr 845 poz. 5115) z z późn. zm. w § 6
skreśla się ust. 2
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały i załącznika nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

2211
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UCHWAŁA NR III/35/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2
pkt 4 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.15 ust. 2, art. 16 ust. 1
oraz art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady otrzymywania
zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce przez przewoźników:
1) Przewoźnik składa wniosek w sprawie wydania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, dołączając do niego rozkład jazdy i zestawienie
planowanych zatrzymań na wskazanych przez siebie
przystankach.

2) Uzyskanie zgody jest warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych.
§ 2. Przewoźnicy którzy otrzymali zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych zobowiązują się do:
1) Zatrzymywania sie na przystankach w taki sposób,
aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym do pojazdu lub z niego wysiadającym.
2) Zatrzymywania się na przystankach zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
3) Wykonywania przewozów według uzgodnionych rozkładów jazdy.
4) Wywieszenia na przystankach komunikacyjnych rozkładu jazdy z niezbędnymi danymi dotyczącymi świadczonych usług przewozowych.
5) Każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie: rozkładów jazdy ilości przystanków z których korzysta.
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§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na
terenie Gminy Koszyce, w wysokości 0,05 zł za jedno
zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
2. Odpłatność miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia kwoty podanej
w pkt 1 przez dzienną sumę wjazdów na udostępnione
przystanki oraz ilość dni korzystania z przystanków
w ciągu miesiąca.

Poz. 2212,2213,2214

i przeznaczone będą na modernizację oraz utrzymanie
urządzeń przystankowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

§ 4. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych stanowią dochód budżetu gminy
2212
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UCHWAŁA NR III/37/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych
oraz użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, art. 40, ust. 2,
pkt 3, w związku z art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 18 i art. 37, ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651
ze zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Nieruchomości stanowiące zasób Gminy Koszyce mogą być oddawane w dzierżawę i wynajmowanie osobom fizycznym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej.
§ 2. Nieruchomości gminne mogą być również oddawane w użyczenie:
1) jednostkom organizacyjnym gminy, w tym gminnym
instytucjom kultury,
2) osobom prawnym lub fizycznym na prowadzenie
działalności oświatowej, sportowej i rekreacyjnej,
3) na cele publiczne wynikające z odrębnych przepisów.
§ 3. 1. Organem upoważnionym do wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości oraz lokali użytkowych na czas dłuższy niż 3 lata a nie dłuższy niż 10 lat
jest Wójt Gminy Koszyce.

mości i termin składania wniosków o wydzierżawienie
lub najem.
§ 5. 1. Dzierżawców i najemców nieruchomości
i lokali wyłania się w drodze przetargu z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Dopuszcza się przedłużenie umów na kolejne
3 lata dotychczasowym dzierżawcom i najemcom, przy
czym łączny okres trwania umowy nie może być dłuższy
niż 9 lat. W tym wypadku do zawarcia umów upoważniony jest Wójt Gminy bez konieczności organizowania
uprzedniego przetargu.
§ 6. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę
i najem nieruchomości i lokali stosuje się odpowiednio
zasady i procedury wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.
§ 7. Wysokość ceny wywoławczej z tytułu dzierżawy
i najmu nieruchomości lub lokalu ustala Wójt Gminy.
§ 8. 1. Osoba, która zaoferowała w przetargu najwyższą stawkę staje się dzierżawcą lub najemcą na podstawie zawartej umowy dzierżawy lub najmu.
2. Stawkę czynszu najmu nieruchomości lub lokalu użytkowego zwiększa się o podatek VAT.

2. Nieruchomości mogą być oddawane w użyczenie na czas nieoznaczony.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 4. Wójt sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, w których określa się obręb geodezyjny i numer działki wg ewidencji gruntów,
powierzchnię, wysokość czynszu, krótki opis nierucho-

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

2213

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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UCHWAŁA NR III/38/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie Regulaminu powołania i organizacji pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
41e, 41f i 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy
Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin powołania i organizacji
pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Koszycach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koszyce
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Załącznik
do uchwały nr III/38/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 31 marca 2011 r.

Regulamin powołania i organizacji pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszycach.
§ 1. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego
w Koszycach powołuje Wójt w liczbie 8 członków,
w tym:
1) 2 przedstawicieli wskazanych przez Radę Gminy Koszyce,
2) 2 przedstawicieli wskazanych przez Wójta Gminy
Koszyce
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 2. 1. Przedstawicieli Rady Gminy Koszyce wskazuje Rada Gminy Koszyce.
2. Przedstawicieli Wójta Gminy Koszyce wskazuje
Wójt Gminy Koszyce.
3. Przedstawicieli do Rady z ramienia organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłaszają do Wójta Gminy po jednym przedstawicielu pisemnie te organizacje.
§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia więcej niż 4 kandydatów do Rady przez organizacje pozarządowe przeprowadza się wybór 4 przedstawicieli w drodze tajnego
głosowania przeprowadzonego wśród zgłoszonych
kandydatów.
2. Na członków Rady wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów.
§ 4. Kadencja Rady trwa dwa lata.
§ 5. 1. Rada podczas pierwszego posiedzenia wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy
Przewodniczącego Rady następuje w tym samym trybie,
co ich powołanie.

§ 6. 1. Wójt może odwołać członka Rady przed
upływem kadencji:
1) na pisemny wniosek odwoływanego członka,
2) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli,
4) jeśli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady,
5) w wyniku uchwały Rady Gminy Koszyce lub statutowego organu organizacji czy podmiotu wskazanego
w § 1 pkt 3 , którą odwołuje jej przedstawicielowi
mandat do działania w Radzie.
2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady
Wójt uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji
zgodnie z § 1.
§ 7. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy,
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących sfery
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy
oraz w programach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) delegowanie swych przedstawicieli do Komisji Konkursowych, przy czym przedstawiciel organizacji, która zamierza uczestniczyć w konkursie nie może być do
takiej Komisji delegowany.
§ 8. Ustala się termin wyrażenia opinii w stosunku
do projektu aktu prawnego o którym mowa w § 7 do
14 dni od dnia doręczenia projektu aktu.
§ 9. Rada obraduje na posiedzeniach.
1) Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego zgodnie z przyjętym planem lub na wniosek
3 członków Rady, z tym, że pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt.
2) Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej, niż raz
na pół roku.
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3) Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w przypadku
jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
4) Wszystkie posiedzenia są protokołowane, o teczkę
protokołów przechowuje Przewodniczący.

Poz. 2214,2215,2216

§ 11. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Urząd Gminy Koszyce.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

§ 10. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.
2214

2215
2215

UCHWAŁA NR III/41/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/103/2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drodze publicznej w Rynku w Koszycach z późniejszymi zmianami ust. 5 w § 1 otrzymuje następujące
brzmienie:

5. Opłaty określone w ust.1 i 1a pobierane będą
przez inkasenta opłaty parkingowej, posiadającego upoważnienie do pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze
publicznej w Rynku w Koszycach i identyfikator.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

2215

2216
2216

UCHWAŁA NR III/42/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych za parkowanie pojazdów samochodowych na
drodze publicznej w Koszycach oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się inkasentów poboru opłat parkingowych w osobach:
1) Grażyna Kaczmarczyk, zam. Łapszów
2216

2. Ustala się wynagrodzenie za inkasowanie opłaty parkingowej w wysokości 95% zainkasowanych opłat
parkingowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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UCHWAŁA NR IV/43/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
o kwotę: 1.464.178,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 w tym:
a) dochody majątkowe o kwotę: 1.464.178,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
o kwotę: 73.235,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1
w tym:
a) dochody bieżące – 73.235,00 zł
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
o kwotę: 1.390.943,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2
w tym:

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Koszyce na 2011
rok Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w tabeli Nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w tabeli Nr 2.1 (bieżące wydatki budżetu) wprowadza
się zgodnie z tabelą nr 2.1 do niniejszej uchwały,
4) w tabeli Nr 2.2 (majątkowe wydatki budżetu) wprowadza się zgodnie z tabelą nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

a) wydatki bieżące o kwotę: 490.943,00 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę: 900.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

Tabela Nr 1
do uchwały nr IV/43/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 11 maja 2011 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

§

010

6290
600
6330

758
2920

926
6330

Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W tym:
Dochody majątkowe:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych
źródeł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W tym:
Dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
RÓŻNE ROZLICZENIA
W tym:
Dochody bieżące
Subwencje ogólne
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
OGÓŁEM

Kwota
zwiększenia
884.000

Kwota
zmniejszenia
-

884.000

-

884.000
200.000
200.000

-

200.000
-

73.235

380.178

73.235
73.235
-

380.178
1.464.178

73.235

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Tabela nr 2
do uchwały nr IV/43/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 11 maja 2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział
010

Rozdział
01010

600
60016

60078

700
70005

801
80101

80110

851
85154

926
92695

Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
W tym:
a) wydatki majątkowe
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W tym:
a) wydatki bieżące

Kwota zwiększenia
700.000
700.000
700.000
346.460
146.460
146.460

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
OGÓŁEM

200.000
200.000
50.000
50.000
50.000
150.000
100.000
100.000
50.000
50.000
132.483
132.483
132.483
12.000
12.000
12.000
1.390.943
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Tabela nr 2.1
do uchwały nr IV/43/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 11 maja 2011 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział

Rozdział

600
60016

700
70005

Treść
Transport i łączność
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Kwota
zwiększeń
146.460,00

146.460,00
146.460,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gimnazja
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM

150.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
132.483,00
132.483,00
132.483,00
132.483,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
490.943,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Tabela nr 2.2
do uchwały nr IV/43/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 11 maja 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział
010

Rozdział
01010

600
60078

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a)wydatki majątkowe
– Budowa wodociągu i kanalizacji w gminie Koszyce (Program finansowany z Funduszu Spójności)
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a)wydatki majątkowe
- odbudowa dróg powodziowych Książnice Wielkie – Wroczków, Witów –
Obory
RAZEM

Kwota
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
900.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
2217
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UCHWAŁA NR IV/44/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie zmiany zapisu w Uchwale Nr III/27/2011 Rady Gminy w Koszycach z dnia 31 marca 2011
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Koszyce na 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi
zmianami) oraz w związku z art. 211, 212 i 219 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. tekst jednolity Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
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§ 1. W uchwale Nr III/27/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
uchyla się treść § 1 ust.4.
§ 2. 1. W załączniku Nr.1 do uchwały Rady Gminy Koszyce Nr .III/27/2011 z dnia 31 marca 2011 roku uchyla się
wiersz dotyczący działu 400” Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” w rozdziale 40002
„Dostarczanie wody” pn .Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla Zakładu Wykonywania Instalacji Cieplnych
i Wodno-Kanalizacyjnych W .Czopek i M. Czopek a w jego
miejsce wprowadza się zapis „w tym: wydatki bieżące.
2. W tabeli Nr.1.1. do uchwały Rady Gminy Nr III/
27/2011 z dnia 31 marca 2011 roku uchyla się w dziale
400 „Wytwarza nie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” rozdziale 40002 „Dostarczanie
wody” wiersz „w tym :dotacja na zadania bieżące
w jego miejsce wprowadza się zapis w tym:”

Poz. 2218,2219

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
3. Uchyla się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/27/
2011 z dnia 31 marca 2011r. w całości.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

2218

2219
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UCHWAŁA NR IV/45/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego
od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.)
Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Wyznacza się inkasentów środków pochodzących z łącznego zobowiązania pieniężnego, sołtysów
wsi w gminie Koszyce według wykazu - załącznika nr 1
§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest następny dzień roboczy po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna
nastąpić.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się
w wysokości 8% od zainkasowanych kwot.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/161/04 Rady Gminy
w Koszycach z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie: zarządzania poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
oraz Uchwały Rady Gminy w Koszycach Nr XVIII/183/05
z 31.01.2005 r., Nr XIX/ 210/05 z 7 marca 2005 r., Nr V/
37/07 z 11 kwietnia 2007 r. i Nr XV/ 104/08 z 15 października 2008 r. zmieniające ustalenia w części § 2 Uchwały
Rady Gminy w Koszycach Nr XVII/161/04 z 10 grudnia 2004 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koszyce
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja
2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Załącznik
do uchwały nr IV/45/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 11 maja 2011 r.

WYKAZ INKASENTÓW ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwisko i Imię
Dziedzic Kazimierz
Pietkiewicz Wojciech
Noga Andrzej
Grzyb Krystyna
Marzec Marianna
Rusiecki Adam
Stokłosa Marian
Gądek Sylwia

Nazwa wsi
Biskupice
Dolany
Filipowice
Jaksice
Koszyce
Książnice Małe
Książnice Wielkie
Łapszów
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Kozakowski Jan
Grzywna Ryszard
Jazgarzyński Robert
Czechowska Teresa
Sieradzy Ryszard
Gurda Ryszard
Grzybczyk Stefan
Kalina Krystyna
Chuchmacz Krystyna
Rusiecki Marek
Przybylska Wiesława

Poz. 2219,2220

Malkowice - Siedliska
Modrzany
Morsko
Piotrowice
Przemyków
Rachwałowice
Sokołowice
Witów
Włostowice
Zagaje
Jankowice

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Nawrot
2219

2220
2220

UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Mogilany wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 14 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany jest czynne od godz. 6.30 do godz. 17.00.
2. Przedszkole w godz. od 8.00 do 13.00 zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę realizując
podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne, prowadzone przez Gminę Mogilany, w czasie
przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1
ust. 2 pobierane są opłaty.
2. Opłaty za świadczenia w przekraczającym wymiarze zajęć, o których mowa w § 1 ust. 2 obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne w zakresie:
zabaw aktywizujących oraz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci; prowadzenie gier i zabaw edukacyjnych,
wspomagających rozwój psychofizyczny, emocjonalny
oraz społeczny dziecka, zajęć twórczych: plastycznych,
muzycznych i innych, rozwijających zdolności dzieci;
zajęć ruchowych, rekreacyjnych, gier i zabaw wspomagających rozwój fizyczny dziecka; przygotowywanie dziecka
do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych.
3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczęta godzinę
świadczeń przekraczającym wymiar zajęć, o których
mowa w §1 ust. 2 w wysokości 2,70 zł, przy czym opłata
za pobyt powyżej 3 godziny jest stała i wynosi 10,80 zł.
4. Opłata za świadczenia nie obejmuje kosztów
wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz zajęć dodatkowych w tym w szczególności nauki języków obcych.
§ 3. W przypadku uczęszczania do przedszkola więcej niż jednego dziecka z jednej rodziny, za świadczenia
przedszkola dla drugiego i kolejnego dziecka pobiera się
opłatę w wysokości 50% o której mowa w § 2 ust. 3.
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§ 4. 1. W chwili składania wniosków, rodzic, lub
prawni opiekunowie deklarują czas pobytu dziecka
w przedszkolu, co decyduje o wysokości opłaty.
2. Opłata miesięczna za korzystanie ze świadczeń
przedszkola nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Zasady korzystania z opieki przedszkola, zakres
świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady
pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje umowa
zawarta pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami
dziecka, a dyrektorem przedszkola.
§ 5. 1. Traci moc uchwała nr IV/34/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie:
wprowadzenia zmiany do Uchwały nr V/25/1999 Rady
Gminy Mogilany z dnia 25lutego 1999 roku w sprawie
prowadzenia przedszkoli przez Gminę Mogilany.
2. Traci moc uchwała nr V/25/99 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie: prowadzenia
przedszkoli przez Gminę Mogilany.
3. Traci moc uchwała Nr XVII/145/2004 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 września 2004 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr V/25/99 z dnia 25 lutego 1999 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mogilany.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, przy czym § 2 ust. 3 niniejszej uchwały
obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku.
§ 8. Uchyla się Uchwałę Nr V/28/2011 Rady Gminy
Mogilany z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Okarmus
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UCHWAŁA NR VI/27/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Winiarach
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5 c pkt 1
i pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), 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 późn. zm.) oraz art. 12 ustęp 1 pkt 2,
ustęp 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie Rada Gminy Pałecznica
uchwala, co następuje:

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy Pałecznica. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Pałecznica.
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje
Wójt Gminy Pałecznica, za wyjątkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którą przejmuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Szkołę
Podstawową w Winiarach - jednostkę budżetową Gminy
Pałecznica.

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

§ 2. Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Samorządowej Szkole Podstawowej
w Pałecznicy.

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek
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UCHWAŁA NR VI/30/2011
RADY GMINY PAŁECZNICA
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 59
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,
5) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne
i zwrot wydatków poniesionych w celu przeprowadzenia egzekucji

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy oraz jednostek
organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych,
a także jednostek organizacyjnych osobowości prawnej
zwanych dalej „dłużnikami”

1) Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg uprawniony jest:
a) Wójt Gminy – jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza jednorazowo 5 000 zł,
b) Wójt Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej Gminy – jeżeli kwota
wierzytelności przekracza 5 000 zł, a nie przekracza
kwoty 10 000 zł,
c) Wójt Gminy po uzyskaniu zgody Rady Gminy jeżeli
kwota wierzytelności przekracza 10 000 zł.
d) Kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość
należności nie przekracza 1 000 zł
2) Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1
rozumie się należność główną wraz z kwotą naliczonych odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności – oznacza to należność główną lub
odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy czym kwoty
wierzytelności tego samego dłużnika wynikające
z różnych tytułów – nie sumuje się,
2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną,
a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
3) uldze – oznacza to rozłożenie na raty lub odroczenie
terminu zapłaty wierzytelności
4) kosztach dochodzenia – oznacza to koszty sądowe,
koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe oraz

§ 3.

§ 4. Organ właściwy do umarzania kwoty głównej
wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest również
uprawniony do umarzania kwoty naliczonych odsetek
oraz innych należności ubocznych.
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§ 5.
1) Wierzytelność może być umorzona w całości lub
w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego
ważny interes dłużnika lub interes publiczny w szczególności:
a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności,
b) w wyniku postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,
c) należności nie odzyskano w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
d) przed wszczęciem egzekucji okaże się, ze dłużnik
lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby
pozbawieni niezbędnych środków na utrzymanie,
e) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku
lub nie może ustalić jego następców prawnych,
f) nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika,
g) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze
2) Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony
wniosek dłużnika. Dopuszcza się możliwość umorzenia z urzędu, jeżeli podstawy umorzenia o których
mowa w ust. 1 potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Gminy lub jednostek organizacyjnych Gminy.
3) Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada więcej
niż jeden dłużnik może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłużników,
4) Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wówczas wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności. W takim przypadku dłużnik
powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować
odstąpieniem od umorzenia.
5) Umorzenie wierzytelności może również obejmować
tylko należności uboczne.
§ 6.
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cyjnych Gminy nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości
lub w części.
2) Od wierzytelności do której zastosowano ulgę w spłacie nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia
udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty.
3) Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej części
w określonym terminie odpowiednio wierzytelność
albo jej część staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.
§ 7. Umorzenie wierzytelności o których mowa
w § 5 oraz udzielenie ulg o których mowa w § 6 następuje:
w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno – prawnych – w drodze umowy stron.
§ 8. Sprawy w oparciu o złożone wnioski o umorzenie wierzytelności, oraz udzielenie ulg prowadzą
właściwi pracownicy Urzędu Gminy.
§ 9. W przypadku gdy dłużnik jest przedsiębiorcą
niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności
i udzielania ulg w spłacaniu należności określonych
niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59
poz. 404 z późn. zm.).
§ 10. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy Pałecznica o wydanych decyzjach dotyczących umorzenia wierzytelności – w sprawozdaniach
z działalności Wójta na sesjach Rady Gminy.
§ 11. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały
podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pałecznica.
§ 13. Traci moc uchwała nr V/143/09 z dnia 11 marca 2009 r.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty
całości lub części wierzytelności, a także rozłożyć na
raty płatność całości lub części wierzytelności jeżeli
przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, interes Gminy lub jednostek organiza-

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Grzegorz Wądek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/37/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczenia
nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony - w części.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. 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 i Nr 116,
poz. 1203; 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,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230) stwierdza się nieważność uchwały Nr III/37/2011 Rady Gminy Koszyce
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z 31 marca 2011 r. w sprawie zasad wydzierżawiania
i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz
użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż
3 lata lub czas nieoznaczony, w zakresie tytułu w części
określonej „oraz użyczania nieruchomości gminnych”,
§ 2 i § 3 ust. 2.
Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2011 r. Rada Gminy Koszyce
uchwałą Nr III/37/2011 ustaliła zasady wydzierżawiania
i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz
użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż
3 lata lub czas nieoznaczony.
W ocenie organu nadzoru dokonana w uchwale regulacja w zakresie użyczenia nieruchomości gminnej
w § 2 i § 3 ust. 2 uchwały, a także zakwestionowanej
sentencją niniejszego rozstrzygnięcia części tytułu
uchwały, pozostaje w sprzeczności z obowiązującym
prawem.
Art. 18 ust. 2 pkt 9 li a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) uprawniający radę gminy do
podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu, ustanawia
wyjątki od generalnej zasady wyrażonej w art. 30 ust. 2
pkt 3 tejże ustawy stanowiącej, iż to organ wykonawczy
gospodaruje mieniem komunalnym.
Przekazanie pewnych spraw do kompetencji rady
gminy jest wyjątkiem, który musi być interpretowany
ściśle i nie może prowadzić do swobodnego przejmowania przez radę do rozstrzygania w drodze uchwał
wszelkich spraw ważnych z punktu widzenia gospodarki
gminy (wyrok WSA z dnia 7 października 2004 r., sygn.
akt II SA 3144/03).
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Przywołując powyższe, w treści art. 18 ust. 2 pkt 9
lit a zawierającego katalog zasad uchwalanych przez
radę, a mianowicie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony, nie znalazła się instytucja użyczenia.
A zatem Rada nie miała ustawowego upoważnienia
do gospodarowania mieniem gminy w tym zakresie
i działała bezprawnie regulując w kwestionowanej
uchwale warunki użyczenia nieruchomości.
W § 7 kwestionowanej uchwały rada uchwaliła zapis:
„Wysokość ceny wywoławczej z tytułu dzierżawy
i najmu nieruchomości lub lokalu ustala Wójt Gminy”.
Organ nadzoru wskazuje, iż zapis ten nie może dotyczyć
umów obligacyjnych, więc cena wywoławcza, jako element umowy sprzedaży, nie przystaje do tej regulacji
i nie koresponduje z całością przepisów zawartych
w uchwale. Tym samym zapis ten nie może korespondować z prawną podstawą uchwały.
W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru,
przedmiotowa uchwała pozostaje w sprzeczności
z przepisami obowiązującego prawa i należało stwierdzić jej nieważność w zakresie wskazanym sentencją.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny
Mirosław Chrapusta

2223

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