DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 283

Kraków, dnia 30 maja 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
2303
2304
2305

–
–
–

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian
w budżecie

16738

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian
w budżecie

16740

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16741

2306

–

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16741

2307

–

Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16742

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.

16743

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16743

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16744

2308
2309
2310

–
–
–

2311

–

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16744

2312

–

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16745

Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16745

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16746

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16747

2313
2314
2315

–
–
–

2316

–

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16747

2317

–

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16748

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16749

Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

16750

2318
2319

–
–

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
2320

–

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.

16750
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Poz. 2303

UCHWAŁY RAD GMIN:
2321

2322

2323

2324
2325

–

–

–

–
–

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia

16751

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.

16753

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/ 2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca
2011r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jurgów I.*

16753

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2011

16753

Rady Gminy Kozłów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia za inkaso

16766

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZ ORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
2326

2327

2328

2329

–

–

–

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011 r. stwierdza się iż uchwała
Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana
została z naruszeniem prawa

16767

Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011 r. stwierdza się iż uchwała
Nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana
została z naruszeniem prawa

16768

Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011 r. stwierdza się iż Uchwała
Nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana
została z naruszeniem prawa

16769

Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2011 r. stwierdza się iż uchwała
Nr VI/59/11 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2011 r. wydana została z naruszeniem prawa

16770

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynnoņci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

2303
2303

UCHWAŁA NR 24/49/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie
Działając w oparciu o art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami)
oraz o uchwałę budżetową Powiatu Chrzanowskiego
na rok 2011 nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 r., polegające na zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Adam Potocki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283

– 16739 –

Poz. 2303
Załącznik
do uchwały Nr 24/49/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2011 r.
Dział

Rozdział

852
85201

801
80120

80130

801
80102

TREŅĆ

Kwota przed
zmianami

Zwiększenia

Zmniejszenia

Kwota po
zmianach

Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie

414 200

9 700

9 700

414 200

Pomoc społeczna

414 200

9 700

9 700

414 200

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

414 200

9 700

9 700

414 200

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki na dotacje na
zadania bieżące
w tym:
Gmina Miejska Nowy Sącz
Miasto Jaworzno
Powiat Rzeszowski

414 200

9 700

9 700

414 200

414 200

9 700

9 700

414 200

231 000
43 200
140 000

4 500
5 200
-

9 700

235 500
48 400
130 300

Zespół Szkół w Libiążu

2 896 497

4 295

4 295

2 896 497

Oņwiata i wychowanie

2 896 497

4 295

4 295

2 896 497

Licea ogólnokształcące

912 117

-

1 609

910 508

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

912 117

-

1 609

910 508

912 117

-

1 609

910 508

912 117

-

1 609

910 508

Szkoły zawodowe

1 984 380

4 295

2 686

1 985 989

I. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

1 984 380

4 295

2 686

1 985 989

211 204

4 295

-

215 499

1 773 176

-

2 686

Specjalny Oņrodek Szkolno-Wychowawczy
w Chrzanowie

2 784 258

7 679

7 679

2 791 346

Oņwiata i wychowanie

2 784 258

7 679

7 679

2 791 346

Szkoły podstawowe specjalne

1 072 500

4 135

4 135

1 072 500

I. Wydatki bieżące

1 072 500

4 135

4 135

1 072 500

-

1 770 490
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w tym:
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
80134

Szkoły zawodowe specjalne
I. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

Poz. 2303,2304

137 340

4 135

-

935 160

-

4 135

1 711 758

3 544

3 544

1 718 846

1 711 758

3 544

3 544

1 718 846

119 358

3 544

-

122 902

1 592 400

-

3 544

1 595 944

RAZEM

6 094 955

21 674

141 475

21 674

931 025

6 102 043

Starosta
Adam Potocki
2303

2304
2304

UCHWAŁA NR 25/54/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie
Działając w oparciu o art.. 257 pkt. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami)
oraz o uchwałę budżetową Powiatu Chrzanowskiego
na rok 2011 nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.

nie wydatków budżetu, jak w załączniku do niniejszej
uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

Starosta
Adam Potocki

§ 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 r., polegające na zmia-

Załącznik
do uchwały Nr 25/54/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2011 r.
Dział

Rozdział

TREŅĆ
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
w Chrzanowie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota przed
zmianami
966 165

966 165

Zwiększenia

Zmniejszenia

12 000

12 000

Kwota po
zmianach
966 165

12 000

12 000

966 165
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Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek
budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b/ wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

RAZEM

Poz. 2304,2305,2306

966 165

12 000

12 000

966 165

966 165

12 000

12 000

966 165

966 165

12 000

12 000

966 165

69 995

12 000

-

81 995

896 170

-

12 000

966 165

12 000

884 170

12 000

966 165

Starosta
Adam Potocki
2304

2305
2305

UCHWAŁA NR 67/9/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 222 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., nr 157, poz.1240), w związku
z wnioskiem PCPR/3012/2/2/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia
31.01.2011 r.

2. zwiększyć wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oņrodki interwencji kryzysowej, o kwotę 7.400 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 7.400 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
7.400 PLN, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.400 PLN,

Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala :
§ 1. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.:

3. zmiany okreņlone w ust.1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.

1. zmniejszyć wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia,
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę 7.400
PLN, w tym:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

1) wydatki bieżące, o kwotę 7.400 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
7.400 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 7.400 PLN, z tego:
rezerwa ogólna, o kwotę 7.400 PLN,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski

2305

2306
2306

UCHWAŁA NR 80/11/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 2

uchwały budżetowej na 2011 rok nr II/29/2010 Rady
Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010 r., w związku
z wnioskiem nr SPR 0716/6/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Dziennik Urzędowy
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Dyrektora Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego
w Olkuszu

1) wydatki bieżące, o kwotę 1.860 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
1.860 PLN, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 1.860 PLN.

Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala :
§ 1.
1. Zmniejszyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
o kwotę 1.860 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 1.860 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
1.860 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 1.860 PLN,

Poz. 2306,2307,2308

3. Zmiany okreņlone w ust.1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski

2. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020
Starostwa powiatowe, o kwotę 1.860 PLN, w tym:
2306

2307
2307

UCHWAŁA NR 84/12/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU OLKUSKIEGO
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 2
uchwały budżetowej na 2010 rok nr II/29/2010 Rady
Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010 r., w związku
z wnioskiem ZS3/3012/1/11 Dyrektora Zespołu Szkół
Nr 3 w Olkuszu z dnia 18.02.2011 r.
§ 1. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.:
1. zmniejszyć wydatki o kwotę 16.087 PLN w dziale 801
Oņwiata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, o kwotę 16.087 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 16.087 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
16.087 PLN, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 16.087 PLN,
2. zwiększyć wydatki w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, o kwotę 16.087 PLN, w tym:
1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, o kwotę
2.736 PLN, w tym:
a) wydatki bieżące, o kwotę 2.736 PLN, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę
2.736 PLN, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 2.736 PLN,
2307

2) rozdział 80123 Licea profilowane, o kwotę
1.624 PLN, w tym:
a) wydatki bieżące, o kwotę 1.624 PLN, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę
1.624 PLN, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 1.624 PLN
3) rozdział 80130 Szkoły zawodowe, o kwotę
11.727 PLN, w tym:
a) wydatki bieżące, o kwotę 11.727 PLN, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę
11.727 PLN, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 11.727 PLN,
3. zmiany okreņlone w ust. 1, 2 wprowadzić do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski
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Poz. 2308,2309

2308
2308

UCHWAŁA NR 97/14/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca
1998
r.
o samorządzie
powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz1240) oraz § 10
ust. 1
pkt
2
uchwały
budżetowej
na
2011 rok Nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
22.12.2010r., w związku z decyzją Ministra Finansów
Nr FS8/4135/50/LMX/11/2341 z 1 marca 2011r.
Zarząd Powiatu w Olkuszu
uchwala:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 3.723 PLN, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami, w tym:
1) dochody bieżące, o kwotę 3.723 PLN, w tym:
a) § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat, o kwotę
3.723 PLN.

mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 3.723 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
3.723 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych, o kwotę 3.723 PLN.
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. Zmiany okreņlone w § 1 ust. 1 i 2 wprowadzić
do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej będącego
„Planem dochodów i wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski ”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski

2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 3.723 PLN, w dziale 700 Gospodarka
2308
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UCHWAŁA NR 102/15/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 2
uchwały budżetowej na 2011 rok Nr II/29/2010 Rady
Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010r., w związku
z Pismem nr ZD-GK/Pf/2/2011 Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu z dnia 11.03.2011 r.
Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 11.876 PLN w dziale 600 Transport
i łącznoņć, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe,
w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 11.876 PLN ,z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
11.876 PLN, w tym
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 11.876 PLN.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 11.876 PLN w dziale 600 Transport
i łącznoņć, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe,
w tym:

3. Zmiany okreņlone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.

1) wydatki bieżące, o kwotę 11.876 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
11.876 PLN, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
o kwotę 876 PLN
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 11.000 PLN.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2309

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski
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UCHWAŁA NR 104/15/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 ), § 10 ust. 1 pkt 2
uchwały budżetowej na 2011 rok Nr II/29/2010 Rady
Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010r., w związku
z Pismem nr WF.I.3111-3-1-11 Wojewody Małopolskiego
z dnia 25.02.2011r.
Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1.
1. Zmniejszyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 68.101 PLN w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, w tym :
1) dochody bieżące o kwotę 68.101 PLN, z tego:
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat o kwotę
68.101 PLN

1) wydatki bieżące o kwotę 68.101 PLN ,z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
68.101 PLN, w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
o kwotę 68.101 PLN
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 wprowadzić do załącznika
nr 1 do uchwały budżetowej
4. Zmiany okreņlone w ust. 2 wprowadzić do załącznika
nr 2 do uchwały budżetowej
§ 2. Zmiany okreņlone w § 1 ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej będącego „Planem dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 68.101 PLN w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, w tym:

STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski

2310
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UCHWAŁA NR 122/17/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca
1998
r.
o samorządzie
powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. nr 157, poz1240) oraz § 10
ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr II/29/2010
Rady
Powiatu
w Olkuszu
z dnia
22.12.2010r., w związku z Zarządzeniem nr 74/11 Wojewody Małopolskiego z 18 marca 2011 r.
Zarząd Powiatu w Olkuszu
uchwala:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 254 PLN, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami, w tym:
1) dochody bieżące, o kwotę 254 PLN, w tym:

a) § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat, o kwotę
254 PLN.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 254 PLN, w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 254 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
254 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych, o kwotę 254 PLN.
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. Zmiany okreņlone w § 1 ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej będą-
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Poz. 2311,2312,2313

cego „Planem dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski ”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski

2311
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UCHWAŁA NR 124/17/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca
1998
r.
o samorządzie
powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. nr 157, poz.1240) oraz § 10 ust. 1
pkt
2 uchwały
budżetowej
na
2011
rok
Nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
22.12.2010r., w związku z zarządzeniem nr 76/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 18.03.2011r.
Zarząd Powiatu w Olkuszu
uchwala
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 189.900 PLN, w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowawa, rozdz.
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:
1) dochody bieżące, o kwotę 189.900 PLN, w tym:
a) § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat, o kwotę
189.900 PLN.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 189.900 PLN, w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowawa, rozdz.
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 189.900 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
189.900 PLN, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
o kwotę 189.900 PLN.
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. Zmiany okreņlone w § 1 ust. 1 i 2 wprowadzić
do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej będącego
„Planem dochodów i wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski ”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski

2312
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UCHWAŁA NR 138/17/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU OLKUSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt
2 uchwały budżetowej na 2011 rok nr II/29/2010 Rady
Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010 r., w związku
z wnioskiem SE.0022.1.48.2011 Dyrektora Wydziału
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 28.03.2011 r.
§ 1. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.:
1. zmniejszyć wydatki o kwotę 546.000 PLN w dziale 801
Oņwiata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, o kwotę 546.000 PLN, w tym:

1) wydatki bieżące, o kwotę 546.000PLN, z tego :
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
546.000 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 546.000 PLN.
2. zwiększyć wydatki o kwotę 546.000 PLN w dziale 801
Oņwiata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, o kwotę 546.000 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 546.000PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę
546.000 PLN w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 546.000 PLN
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3. zmiany okreņlone w ust. 1, 2 wprowadzić do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Poz. 2313,2314

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski

2313

2314
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UCHWAŁA NR 142/18/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poźn 1240), w związku
z uchwałami nr III/5/2010 z dnia 20.12.2010 r. Rady Gminy Bolesław, nr IV/16/2011 z dn. 26.01.2011 r. Rady
Miejskiej w Bukownie, nr V/29/2011 z dn. 27.01.2011 r.
Rady Miejskiej w Olkuszu, nr VII/25/2011 z dn.
17.02.2011 r. Rady Gminy Klucze,
Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala :
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 66.500 PLN, w tym:
1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę
65.000 PLN w tym:
a) dochody bieżące, o kwotę 20.000 PLN, z tego:
- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
o kwotę 20.000 PLN,
b) dochody majątkowe, o kwotę 45.000 PLN,
z tego:
- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych,
o kwotę 45.000 PLN,
2) w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdz. 80111
Gimnazja specjalne, o kwotę 1.500 PLN, w tym:
a) dochody bieżące, o kwotę 1.500 PLN, z tego:
- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 1.500 PLN.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 66.500 PLN, w tym:
1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 65.000
PLN w tym:
a) wydatki bieżące, o kwotę 20.000 PLN, z tego :
- wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
20.000 PLN, w tym: wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę
20.000 PLN.

b) wydatki majątkowe, o kwotę 45.000 PLN,
z tego:
- zakupy inwestycyjne, o kwotę 45.000 PLN.
2) w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdz. 80111
Gimnazja specjalne, o kwotę 1.500 PLN, w tym:
a)wydatki bieżące, o kwotę 1.500 PLN, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
1.500 PLN, w tym: wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę
1.500 PLN.
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 wprowadza się do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.
4. Zmiany okreņlone w ust. 2 wprowadza się do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej okreņlającym „ Plan dochodów otrzymanych przez Powiat
Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)” wprowadzić następujące zmiany:
1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 65.000 PLN,
w tym;
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa
się dochody o kwotę 20.000 PLN, w tym Gmina
Olkusz o 20.000 PLN,
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się dochody
o kwotę 45.000 PLN, w tym: Gmina Klucze
o 20.000 PLN, Gmina Bukowno o 15.000 PLN,
Gmina Bolesław o 10.000 PLN,
3) w dziale 801 Oņwiata i wychowanie, rozdz. 80111
Gimnazja specjalne, § 2710 Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa
się dochody o kwotę 1.500 PLN, w tym Gmina Olkusz
o 1.500 PLN,
4) kwotę w wierszu „Ogółem” zwiększa się o 66.500
PLN.
§ 3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej okreņlającym „Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych”, wprowadzić następujące
zmiany:
1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe
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Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki
o kwotę 45.000 PLN, w tym: 1. wydatki majątkowe
o 45.000 PLN, w tym: - zakupy inwestycyjne o 45.000
PLN, z tego: 1) Zakup samochodu ratowniczo - gaņniczego, w tym: § 6060 o 45.000 PLN, które realizowane
będzie przez Komende Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Olkuszu.
2) kwotę wydatków w wierszu „Ogółem” zwiększyć
o 45.000 PLN.

Poz. 2314,2315,2316

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
WICESTAROSTA
Henryk Kieca

2314

2315
2315

UCHWAŁA NR 144/18/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poźn 1240), § 10 ust. 1 pkt 2
uchwały budżetowej na 2011 rok nr II/29/2010 Rady
Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010 r. w związku
z wnioskiem nr OS. 3026.2.2011 z dnia 01.04.2011 r.
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu
Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala :
§ 1.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 2.300 PLN, w tym:
1) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.
75045 Kwalifikacja wojskowa, o kwotę 2.300 PLN,
w tym:
a) wydatki bieżące, o kwotę 2.300 PLN, z tego :
- wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
2.300 PLN, w tym: wynagrodzenia i składki
od nich naliczane, o kwotę 2.300 PLN,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 2.300 PLN, w tym:
1)

w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.
75045 Kwalifikacja wojskowa, o kwotę 2.300 PLN,
w tym:
a) wydatki bieżące, o kwotę 2.300 PLN, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
2.300 PLN, w tym: wydatki związane

z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę
2.300 PLN.
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika nr 2 i 5 do uchwały budżetowej.
§ 2. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej okreņlającym „ Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Olkuskiego" wprowadzić następujące zmiany:
1) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85201 Placówki
opiekuńczo wychowawcze, § 2320 Dotacje celowe
przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
zmniejsza się wydatki, o kwotę 14.603 PLN, w tym;
Powiat Nowosądecki o 14.603 PLN,
2) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85201 Placówki
opiekuńczo wychowawcze, § 2320 Dotacje celowe
przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. ,
zwiększa się wydatki, o kwotę 14.603 PLN, w tym;
Miasto Nowy Sącz na prawach powiatu o 14.603 PLN,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
WICESTAROSTA
Henryk Kieca
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UCHWAŁA NR 148/19/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poźn 1240), w związku
z uchwałą nr VI/29/2011 z dnia 24.03.2011 r. Rady Gminy
Bolesław

Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala :
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 670.000 PLN, w tym:
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1) w dziale 600 Transport i łączniņć, rozdz. 60014
Drogi publicze i powiatowe, o kwotę 670.000 PLN
w tym:
a) dochody bieżące, o kwotę 310.000 PLN, z tego:
- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 310.000 PLN,
b) dochody majątkowe, o kwotę 360.000 PLN,
z tego:
- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych,
o kwotę 360.000 PLN,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 670.000 PLN, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łącznoņć, rozdz. 60014
Drogi publiczne i powiatowe, o kwotę 670.000 PLN
w tym:
a) wydatki bieżące, o kwotę 310.000 PLN, z tego :
- wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
310.000 PLN, w tym: wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę
310.000 PLN.
b) wydatki majątkowe, o kwotę 360.000 PLN,
z tego:
- inwestycje, o kwotę 360.000 PLN.
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 wprowadza się do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.
4. Zmiany okreņlone w ust. 2 wprowadza się do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej okreņlającym „ Plan dochodów otrzymanych przez Powiat
Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)” wprowadzić następujące zmiany:
1) w dziale 600 Transport i łączniņć, rozdz. 60014 Drogi
publicze i powiatowe, o kwotę 670.000 PLN w tym:
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofi-

Poz. 2316,2317

nansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa
się dochody o kwotę 310.000 PLN, w tym Gmina
Bolesław o 310.000 PLN,
- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się dochody o kwotę 360.000 PLN, w tym: Gmina Bolesław o 360.000 PLN,
2) kwotę w wierszu „Ogółem” zwiększa się o 670.000
PLN.
§ 3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej okreņlającym „Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych”, wprowadzić następujące
zmiany:
1) w dziale 600 Transport i łączniņć, rozdz. 60014 Drogi
publicze i powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę
360.000 PLN, w tym: 1. wydatki majątkowe o 360.000
PLN, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
o 360.000 PLN, z tego:
1. na nowe zadanie 11) "Przebudowa drogi powiatowej
nr 1072 K ul. Poręba w miejscowoņci Kolonia" 300.000
PLN, w tym: § 6050 o 300.000 PLN, które realizowane
będzie przez Zarząd Drogowy w Olkuszu,
2. na nowe zadanie 12) "Zagospodarowanie poboczy
drogi powiatowej nr 1066 K w miejscowoņci Podlipie budowa chodnika" 60.000 PLN, w tym: § 6050
o 60.000 PLN, które realizowane będzie przez Zarząd
Drogowy w Olkuszu,
2) kwotę wydatków w wierszu „Ogółem” zwiększyć
o 360.000 PLN.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski
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UCHWAŁA NR 157/19/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 222 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z wnioskiem
SE.0022.1.65.2011 Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej z dnia 11.04.2011 r.
§ 1. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.:
1. zmniejszyć wydatki o kwotę 93.723 PLN w dziale 758
Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne
i celowe, o kwotę 93.723 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 93.723 PLN, z tego:

a) wydatki
jednostek
budżetowych
o kwotę
93.723 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań o kwotę 93.723 PLN,
z tego 1. rezerwy celowe, o kwotę 93.723 PLN,
w tym na:
- oņwiatę 93.723 PLN.
2. zmniejszyć wydatki o kwotę 63.654 PLN w dziale 854
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o kwotę
63.654 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 63.654 PLN, z tego:
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a) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych
do sektora finansów publicznych, o kwotę
63.654 PLN,

- Oņrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczy
w Wolbromiu
o kwotę
63.654 PLN.

3. zwiększyć wydatki o kwotę 157.377 PLN w dziale 854
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419
Oņrodki
rewalidacyjno-wychowawcze,
o kwotę
157.377 PLN, w tym:

2. zwiększyć wydatki o kwotę 157.377 PLN w dziale 854
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419
Oņrodki rewalidacyjno-wychowawcze, z tego,
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 157.377 PLN, w tym:
a) § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty o kwotę
157.377 PLN, w tym:,
- Oņrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
w Wolbromiu
o kwotę
157.377 PLN,

1) wydatki bieżące, o kwotę 157.377 PLN, z tego:
a) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych
do sektora finansów publicznych, o kwotę
157.377 PLN,
4. zmiany okreņlone w ust. 1, 2,3 wprowadzić do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej stanowiącym „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Olkuskiego w 2011r.” wprowadzić następujące zmiany:
1. zmniejszyć wydatki o kwotę 63.654 PLN w dziale 854
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego,
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1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 63.654 PLN, w tym:
a) § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty o kwotę
63.654 PLN, w tym:

3. kwotę w wierszu „Ogółem” zwiększyć o 93.723 PLN.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski
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UCHWAŁA NR 161/19/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca
1998
r.
o samorządzie
powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. nr 157, poz1240) oraz § 10
ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr II/29/2010
Rady
Powiatu
w Olkuszu
z dnia
22.12.2010r., w związku z Zarządzeniem nr 65/10 Wojewody Małopolskiego z 25 marca 2011r.
Zarząd Powiatu w Olkuszu
uchwala:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 3.700 PLN, z tego:
1) o kwotę 1.000 PLN, w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami, w tym:
a) dochody bieżące, o kwotę 1.000 PLN, w tym:
- § 2110 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat, o kwotę 1.000 PLN,
2) o kwotę 2.700 PLN, w dziale 710 Dzialalnoņć usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne
i kartograficzne, w tym:
a) dochody bieżące, o kwotę 2.700 PLN, w tym:

-

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat, o kwotę
2.700 PLN.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego,
o kwotę 3.700 PLN, z tego:
1) o kwotę 1.000 PLN, w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami, w tym:
a) wydatki bieżace, o kwotę 1.000 PLN, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
1.000 PLN, w tym:
wydatki związane
z realizacją
ich
statutowych,
o kwotę
1.000 PLN,
2) o kwotę 2.700 PLN, w dziale 710 Dzialalnoņć
usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:
a) wydatki bieżace, o kwotę 2.700 PLN, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
2.700 PLN, w tym:
wydatki związane
z realizacją
ich
statutowych,
o kwotę
2.700 PLN.
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.
§ 2. Zmiany okreņlone w § 1 ust. 1 i 2 wprowadzić
do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej będącego
„Planem dochodów i wydatków na zadania zlecone
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z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski ”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Poz. 2318,2319,2320

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski
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UCHWAŁA NR 163/19/IV/2011
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca
1998
r.
o samorządzie
powiatowym
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. nr 157, poz1240) oraz § 10
ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
22.12.2010r., w związku z Zarządzeniem nr 101/11 Wojewody Małopolskiego z 4 kwietnia 2011r.
Zarząd Powiatu w Olkuszu
uchwala:

2. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 4.380 PLN, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami, w tym:
1) wydatki bieżące, o kwotę 4.380 PLN, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę
4.380 PLN, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych, o kwotę 4.380 PLN.
3. Zmiany okreņlone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego
o kwotę 4.380 PLN, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami, w tym:
1) dochody bieżące, o kwotę 4.380 PLN, w tym:
a) § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat, o kwotę
4.380 PLN.

§ 2. Zmiany okreņlone w § 1 ust. 1 i 2 wprowadzić
do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej będącego
„Planem dochodów i wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski ”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaņniewski
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UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany nazwy Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
a także art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) RADA
POWIATU TATRZAŃSKIEGO uchwala, co następuje:
§ 1. Technikum Przemysłu Spożywczego wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem, ul. Kasprusie 14 b,
z dniem 01 wrzeņnia 2011 roku otrzymuje nazwę Technikum Zawodowe w Zakopanem.
2320

§ 2. Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im.
Aleksandra Dziedzica w Zakopanem zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały
w trybie okreņlonym w ustawie z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty w terminie do dnia 31 sierpnia
2011 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Tatrzańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
mgr inż. Edward Tybor
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UCHWAŁA NR VIII/40/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) – Rada Miejska
w Alwerni uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia stanowiący
załącznik do uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr VIII/40/2011
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza
Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Alwernia.
§ 1. Stypendia są formą promowania szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina
Alwernia.
§ 2. Stypendium może być przyznane uczniom, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie:
1. nauki:
1) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy
uzyskali w roku szkolnym bardzo dobre wyniki
w nauce, jeżeli ņrednia ocena na ņwiadectwie wynosi co najmniej 5,4 i uzyskali co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania;
2) uczniowie klasy I-III gimnazjum, którzy uzyskali
w roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce, jeżeli ņrednia ocena na ņwiadectwie wynosi co najmniej 5,1 i uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania;
3) uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami
olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu
co najmniej wojewódzkim i uzyskali co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2. kultury fizycznej i sportu:
1)uczniowie, którzy legitymują się bardzo dobrymi
osiągnięciami sportowymi w danej dyscyplinie
sportowej indywidualnie lub zespołowo, zajęli co
najmniej 3 miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskali ņrednią ocen co najmniej 4,5
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 3. Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium
składa dyrektor szkoły.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Alwerni
Henryk Kędziora
§ 4.
1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać
w Urzędzie Miejskim w Alwerni w terminie do 2 dni
po zatwierdzeniu ocen klasyfikacji rocznej w danym
roku szkolnym. Wzór wniosku stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie ucznia w olimpiadach, konkursach
przedmiotowych lub zawodach sportowych.
§ 5. W celu rozpatrzeniu wniosków o przyznanie
stypendium Burmistrz Gminy powołuje Komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendium.
§ 6. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Gminy.
§ 7. Uczniowi w przypadku dokonania jednoczeņnie
w danym roku szkolnym osiągnięć w dziedzinie nauki
oraz kultury fizycznej i sportu może być przyznane tylko
jedno stypendium.
§ 8.
1. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo za dany
rok szkolny, po jego zakończeniu w terminie do 15
lipca danego roku.
2. Wysokoņć stypendium ustalana jest corocznie przez
Burmistrza, w ramach zabezpieczonych na ten cel
ņrodków finansowych w budżecie.
§ 9. Kandydatów o przyznaniu stypendium zawiadamia się na piņmie.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Alwerni
Henryk Kędziora
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Załącznik
do regulaminu przyznawania
stypendium Burmistrza
Gminy Alwernia
Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Alwernia
1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………..
2. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych ……………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………………
4. Data urodzenia ucznia …………………………………………………………………………
5. Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego (posiadacza rachunku bankowego) oraz
nr rachunku bankowego, na które należy przesłać stypendium w przypadku
jego przyznania…………………………………………………………………………………..
6. Adres zamieszkania ucznia ………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………….
7. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………….............
8. Klasa ………………………………………………………………………………………………
9. Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji końcowej:
1) ņrednia ocena na ņwiadectwie ………………………………………………................
2) ocena z zachowania ……………………………………………………………………….
10. Informacja o osiągnięciach ucznia w :
1) olimpiadach, konkursach przedmiotowych .........................................................
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2) zawodach sportowych ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………..
…………………………..…………………………………………………………………….
11. Wykaz załączonych dokumentów:
1) ………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...
data sporządzenia wniosku podpis i pieczątka dyrektora szkoły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 26 z późn. zm.) w celach związanych
z przyznawaniem oraz wypłatą stypendium Burmistrza Gminy Alwernia.
……………………………………………………................................ Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
Henryk Kędziora
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UCHWAŁA NR VIII/45/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ w związku
z art.33 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz. U. Nr 45,
poz.235 / Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:

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

§ 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w wysokoņci 350 złotych /słownie trzysta pięćdziesiąt
złotych/.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Alwerni
Henryk Kędziora
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UCHWAŁA NR VIII/46/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/ 2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów I.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz. U.
z 2001r .Nr 142 ,poz. 1591 z późn .zm./, art. 20 ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r.
Nr 80. poz. 717 ze zm./ oraz w nawiązaniu do Uchwały
Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 24.09.2009 r o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JURGÓW-1 ,po stwierdzeniu zgodnoņci
ustaleń projektu zmiany planu z ustaleniami „ Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska „ , Rada Gminy
Bukowina Tatrzańska postanawia :

2) Za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się
następujące sposoby zagospodarowania terenu:
a) lokalizację drogi publicznej kl.”D”- dojazdowej,
b) lokalizację infrastruktury towarzyszącej związanej z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu komunikacyjnego
c) lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury
technicznej ,
d) lokalizację zieleni urządzonej;
3) Zasady zagospodarowania terenu: realizacja
urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej dopuszczalna wyłącznie za zgodą i na warunkach
okreņlonych przez zarządcę drogi.

§ 1. Uchwałę nr VII/37/2011 Rady Gminy Bukowina
Tatrzańska z dnia 8 marca 2011r,zmienia się w ten sposób ,że w § 4 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu :

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.

6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem: 1.KD, w obrębie którego obowiązują następujące ustalenia:
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) Przeznaczenie terenu: teren publicznej komunikacji drogowej –droga kl.”D”;

Przewodniczący Rady: Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
Na podstawie art.18 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591:z późn. zm./ oraz
art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy Bukowina Tatrzańska
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa
1.760.651 zł, w tym:
-

-

się

dochody

budżetu

o kwotę

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.443.523
zł, w tym; z tytułu dotacji ze ņrodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - zwiększa się o kwotę
138.858 zł,
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę
317.128 zł, w tym; z tytułu dotacji ze ņrodków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ņrodków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zwiększa się
o kwotę 276.128 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.057.184 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.460.184 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.597.000
zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenie wydatków o których mowa w § 2 ust
1 pkt a) obejmuje:
1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2.393.045 zł, w tym ;
1. 1) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane o kwotę
586.300 zł,
1. 2) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
o kwotę 1.806.745 zł,
2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 59.139 zł,
3) zwiększenie wydatków na ņwiadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotę 8.000 zł, zgodnie z tabelą
nr 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 2324

3. Zwiększenie wydatków majątkowych o których mowa
w § 2ust 1 pkt b) obejmuje: - zwiększenie wydatków
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
1.597.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3.
1. Zwiększa się przychody o kwotę 2.296.533 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych i z wolnych ņrodków
jako nadwyżki ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej
uchwały.
2. W wyniku zmian dokonanych w § 1 i 2 różnica między
dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu na
kwotę 1.797.977 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych i z
wolnych ņrodków jako nadwyżki ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
§ 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1.597.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Zwiększa się plan kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w roku 2011 o kwotę 59.139 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy
na 2011 rok wynosi:
-

dochody 34.474.602 złotych
wydatki 36.272.579 złotych
przychody 2.296.533 złotych
rozchody 498.556 złotych
deficyt 1.797.977 złotych

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady: Władysław Piszczek
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Tabela nr 1
do Uchwały nr VIII/51/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2011
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Przewodniczący Rady: Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283

– 16757 –
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Tabela nr 2
do Uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy w 2011 rok

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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Przewodniczący Rady: Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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Tabela nr 3
do Uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2011

Przewodniczący Rady: Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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Tabela nr 4
do Uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Bukowina Tatrzańska na 2011 rok

Dziennik Urzędowy
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Przewodniczący Rady: Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2011

Przewodniczący Rady: Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR IX/34/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 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. 6
b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn.
zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:

§ 1.
1. Na terenie Gminy Kozłów zarządza się pobór podatków: rolnego, leņnego i od nieruchomoņci w drodze
inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:
1) Sołectwo Bogdanów Pani Beata MiłosiernaZegadło
2) Sołectwo Bryzdzyn Pani Ewa Solarz
3) Sołectwo Kamionka Pan Stanisław Zynek
4) Sołectwo Karczowice Pani Barbara Mazur

Dziennik Urzędowy
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– 16767 –

5) Sołectwo Kępie Pan Grzegorz Michalak
6) Sołectwo Kozłów Pani Wiesława Galicka
7) Sołectwo Marcinowice Pani Ewa Cholewa
8) Sołectwo Przybysławice Pan Stanisław Mnich
9) Sołectwo Przysieka Pan Krzysztof Pluta
10) Sołectwo Rogów Pan Janusz Skóra
11) Sołectwo Wierzbica Pani Stanisława Myrda
12) Sołectwo Wolica Pani Natalia Gacek

Poz. 2325,2326

§ 4. Tracą moc Uchwały Nr XV/57/2007 z dnia
21.12.2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze
inkasa, okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia za inkaso i Nr XXXIII/42/2009 z dnia 3.08.2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/57/2007 Rady Gminy
w Kozłowie w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia za
inkaso

§ 2. Wysokoņć wynagrodzenia za inkaso ustala się
na 1% od zainkasowanych kwot.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Piotr Romanek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-2-1-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 17 maja 2011 r.
stwierdza się iż uchwała Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana została
z naruszeniem prawa
Działając na podstawie art. 91 ust. 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 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), stwierdza się, iż uchwała Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprostowana oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady
Miejskiej w Niepołomicach wydana została z naruszeniem prawa .

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany. Korygowanie oczywistych omyłek zaistniałych w uchwale w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego następuje
w drodze przeprowadzenia procedury planistycznej
ograniczonej do niezbędnych czynnoņci, bowiem nie ma
innej drogi dokonania zmian w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach nie została poprzedzona uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ww. planu.

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę
Nr VI/56/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady
Miejskiej w Niepołomicach.
Przedmiotowa uchwała została podjęta w celu skorygowania omyłek pisarskich zaistniałych w treņci
uchwały Nr LXIX/722/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 wrzeņnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowoņci Chobot, z wyłączeniem obszaru
„Chobot – Polana”.
W zakresie merytorycznym uchwała Rady Miejskiej
w Niepołomicach nie budzi zastrzeżeń.
Natomiast przedmiotowa uchwała budzi zastrzeżenia pod względem formalnym.
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 191 z dnia
13 kwietnia 2011 r.

Procedura obejmuje podjęcie przez radę gminy
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
w zakresie niezbędnym do doprowadzenia treņci planu
do poprawnego brzmienia, a następnie przeprowadzenie niezbędnych czynnoņci procedury, co w większoņci
przypadków sprowadza się do podjęcia uchwały końcowej, przyjmującej zmianę planu.

Jednoczeņnie na marginesie zauważa się, że
w ocenie organu nadzoru biorąc pod uwagę charakter
zmian dokonanych na mocy przedmiotowej uchwały
nie nastąpiła potrzeba wykonania żadnych innych
czynnoņci
procedury
planistycznej,
okreņlonej
w art. 17 – 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla porządku zastrzec należy, że opisana wyżej
„uproszczona” procedura planistyczna służąca korygowaniu oczywistych omyłek zaistniałych w uchwale nie
dotyczy przypadków gdy procedowana i uchwalona
została właņciwa regulacja planistyczna a omyłki zaistniały już po podjęciu uchwały i wynikały na przykład
z błędów drukarskich, (co jednak w niniejszej sprawie
nie miało miejsca).

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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Powyższe uchybienie proceduralne polegające na
braku podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany planu stanowi w ocenie organu nadzoru nieistotne naruszenie prawa i nie skutkuje stwierdzeniem
nieważnoņci uchwały

Poz. 2326,2327

Winno się ją wnieņć za poņrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny
Mirosław Chrapusta

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-2-2-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 17 maja 2011 r.
stwierdza się iż uchwała Nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana została
z naruszeniem prawa
Działając na podstawie art. 91 ust. 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
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),
stwierdza się, iż uchwała Nr VI/57/11 Rady Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie
sprostowana oczywistych omyłek pisarskich w uchwale
Rady Miejskiej w Niepołomicach wydana została z naruszeniem prawa .

omyłek zaistniałych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w drodze przeprowadzenia procedury planistycznej ograniczonej do niezbędnych czynnoņci,
bowiem nie ma innej drogi dokonania zmian
w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach nie została poprzedzona uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ww. planu.

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę
Nr VI/57/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady
Miejskiej w Niepołomicach.
Przedmiotowa uchwała została podjęta w celu skorygowania omyłek pisarskich zaistniałych w treņci
uchwały Nr LXIX/724/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 wrzeņnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Wola Batorska I”.
W zakresie merytorycznym uchwała Rady Miejskiej
w Niepołomicach nie budzi zastrzeżeń.
Natomiast przedmiotowa uchwała budzi zastrzeżenia pod względem formalnym.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie,
w jakim jest on uchwalany. Korygowanie oczywistych
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 205 z dnia
19 kwietnia 2011 r.

Procedura obejmuje podjęcie przez radę gminy
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
w zakresie niezbędnym do doprowadzenia treņci planu
do poprawnego brzmienia, a następnie przeprowadzenie niezbędnych czynnoņci procedury, co w większoņci
przypadków sprowadza się do podjęcia uchwały końcowej, przyjmującej zmianę planu.

Jednoczeņnie na marginesie zauważa się, że
w ocenie organu nadzoru biorąc pod uwagę charakter
zmian dokonanych na mocy przedmiotowej uchwały
nie nastąpiła potrzeba wykonania żadnych innych
czynnoņci
procedury
planistycznej,
okreņlonej
w art. 17 – 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla porządku zastrzec należy, że opisana wyżej
„uproszczona” procedura planistyczna służąca korygowaniu oczywistych omyłek zaistniałych w uchwale nie
dotyczy przypadków gdy procedowana i uchwalona
została właņciwa regulacja planistyczna a omyłki zaistniały już po podjęciu uchwały i wynikały na przykład
z błędów drukarskich, (co jednak w niniejszej sprawie
nie miało miejsca).

Powyższe uchybienie proceduralne polegające na
braku podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia

Dziennik Urzędowy
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zmiany planu stanowi w ocenie organu nadzoru nieistotne naruszenie prawa i nie skutkuje stwierdzeniem
nieważnoņci uchwały.

Poz. 2327,2328

Winno się ją wnieņć za poņrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny
Mirosław Chrapusta

2327
2328
2328

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-2-3-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 17 maja 2011 r.
stwierdza się iż Uchwała Nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. wydana została
z naruszeniem prawa
Działając na podstawie art. 91 ust. 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
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),
stwierdza się, iż uchwała Nr VI/58/11 Rady Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie
sprostowana oczywistych omyłek pisarskich w uchwale
Rady Miejskiej w Niepołomicach wydana została z naruszeniem prawa.

omyłek zaistniałych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w drodze przeprowadzenia procedury planistycznej ograniczonej do niezbędnych czynnoņci,
bowiem nie ma innej drogi dokonania zmian
w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach nie została poprzedzona uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ww. planu.

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę
Nr VI/58/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady
Miejskiej w Niepołomicach.
Przedmiotowa uchwała została podjęta w celu skorygowania omyłek pisarskich zaistniałych w treņci
uchwały Nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 wrzeņnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Wola Zabierzowska I”.
W zakresie merytorycznym uchwała Rady Miejskiej
w Niepołomicach nie budzi zastrzeżeń.
Natomiast przedmiotowa uchwała budzi zastrzeżenia pod względem formalnym.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie,
w jakim jest on uchwalany. Korygowanie oczywistych
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 191 z dnia
13 kwietnia 2011 r.

Procedura obejmuje podjęcie przez radę gminy
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
w zakresie niezbędnym do doprowadzenia treņci planu
do poprawnego brzmienia, a następnie przeprowadzenie niezbędnych czynnoņci procedury, co w większoņci
przypadków sprowadza się do podjęcia uchwały końcowej, przyjmującej zmianę planu.

Jednoczeņnie na marginesie zauważa się, że
w ocenie organu nadzoru biorąc pod uwagę charakter
zmian dokonanych na mocy przedmiotowej uchwały
nie nastąpiła potrzeba wykonania żadnych innych
czynnoņci
procedury
planistycznej,
okreņlonej
w art. 17 – 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla porządku zastrzec należy, że opisana wyżej
„uproszczona” procedura planistyczna służąca korygowaniu oczywistych omyłek zaistniałych w uchwale nie
dotyczy przypadków gdy procedowana i uchwalona
została właņciwa regulacja planistyczna a omyłki zaistniały już po podjęciu uchwały i wynikały na przykład
z błędów drukarskich, (co jednak w niniejszej sprawie
nie miało miejsca).

Powyższe uchybienie proceduralne polegające na
braku podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany planu stanowi w ocenie organu nadzoru nie-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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istotne naruszenie prawa i nie skutkuje stwierdzeniem
nieważnoņci uchwały.

Poz. 2328,2329

Winno się ją wnieņć za poņrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny
Mirosław Chrapusta
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-2-4-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 17 maja 2011 r.
stwierdza się iż uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2011 r. wydana została z naruszeniem prawa
Działając na podstawie art. 91 ust. 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
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),
stwierdza się, iż uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie
sprostowana oczywistych omyłek pisarskich w uchwale
Rady Miejskiej w Niepołomicach wydana została z naruszeniem prawa .

omyłek zaistniałych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w drodze przeprowadzenia procedury planistycznej ograniczonej do niezbędnych czynnoņci,
bowiem nie ma innej drogi dokonania zmian
w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach nie została poprzedzona uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ww. planu.

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę
Nr VI/59/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady
Miejskiej w Niepołomicach.
Przedmiotowa uchwała została podjęta w celu skorygowania omyłek pisarskich zaistniałych w treņci
uchwały Nr LXIX/728/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 wrzeņnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”.
W zakresie merytorycznym uchwała Rady Miejskiej
w Niepołomicach nie budzi zastrzeżeń.
Natomiast przedmiotowa uchwała budzi zastrzeżenia pod względem formalnym.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie,
w jakim jest on uchwalany. Korygowanie oczywistych
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 191 z dnia
13 kwietnia 2011 r.

Procedura obejmuje podjęcie przez radę gminy
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
w zakresie niezbędnym do doprowadzenia treņci planu
do poprawnego brzmienia, a następnie przeprowadzenie niezbędnych czynnoņci procedury, co w większoņci
przypadków sprowadza się do podjęcia uchwały końcowej, przyjmującej zmianę planu.

Jednoczeņnie na marginesie zauważa się, że
w ocenie organu nadzoru biorąc pod uwagę charakter
zmian dokonanych na mocy przedmiotowej uchwały
nie nastąpiła potrzeba wykonania żadnych innych
czynnoņci
procedury
planistycznej,
okreņlonej
w art. 17 – 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla porządku zastrzec należy, że opisana wyżej
„uproszczona” procedura planistyczna służąca korygowaniu oczywistych omyłek zaistniałych w uchwale nie
dotyczy przypadków gdy procedowana i uchwalona
została właņciwa regulacja planistyczna a omyłki zaistniały już po podjęciu uchwały i wynikały na przykład
z błędów drukarskich, (co jednak w niniejszej sprawie
nie miało miejsca).

Powyższe uchybienie proceduralne polegające na
braku podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283
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zmiany planu stanowi w ocenie organu nadzoru nieistotne naruszenie prawa i nie skutkuje stwierdzeniem
nieważnoņci uchwały.

Poz. 2329

Winno się ją wnieņć za poņrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
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Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny
Mirosław Chrapusta

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 283

– 16772 –

Poz. 2329

• 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.
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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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