DZIENNIK URZĘDOWY
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Kraków, dnia 1 czerwca 2011 r.
TREŚĆ:
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Rady Gminy Babice z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.

17110

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie: przekształcenia
Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Dolnym z sześcioklasowej do trzyklasowej
z oddziałem przedszkolnym.
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Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Kozłowie

17114

2371

–

Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Kamionce

17115

2372

–

Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Kępiu

17116

Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Marcinowicach

17116

Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Przybysławicach

17117

Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Przysiece

17117

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

17118

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2011 r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 Nr V/30/2011 z dnia
31 stycznia 2011 roku.

17122

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 Nr V/30/2011
z dnia 31 stycznia 2011 roku.

17126

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 20110
Nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

17127

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 20110
Nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

17129

Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest".

17130

Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

17137

Rady Miasta Zakopane z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy
parkowi przy ul. Tadeusza Kościuszki w Zakopanem imienia Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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Rady Miasta Zakopane z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy
skwerowi przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem imienia Ryszarda Kaczorowskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

17140

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
2385

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VV-44-11 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad trybu udzielania oraz
rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań
w Gminie Andrychów

17142

2368
2368

UCHWAŁA NR VIII/33/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na
2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na
2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach z opłat
i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz
wydatkach na sfinansowanie zadań gminy Babice
w zakresie ochrony środowiska, które po zmianach
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
dokonuje sie zmian w Załączniku Nr 1 , który po
zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. Po zmianach plan dochodów wynosi
18 938 397zł., w tym: plan dochodów majątkowych
683 485 zł. :

1. Po zmianach plan wydatków ogółem 18 938 397 zł.
w tym wydatki bieżące wynoszą 18 124 912 zł.
w tym:
-

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie
14 139 653,41 zł. z czego:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w kwocie 10 367 339,40 zł.
1.2 wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 772 314,01 zł.
2.dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 015
987,60zł.
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 2 259 851,03 zł.
4. wydatki na obsługę długu publicznego
w kwocie 530 000 zł.
5. wydatki realizowane z udziałem środków
UE w kwocie 179 419,96 zł.

2. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi
813 485 zł. z czego:
-

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w kwocie 245 166,65 zł.
dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 568 318,35 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Babice.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/33/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 25 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
-

Dział
700
-

2.
3.
-

758
900
OGÓŁEM

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
w tym
dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)
Różne rozliczenia
w tym:
dochody bieżące
subwencje ogólne z budżetu państwa
z tego:
część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
wpływy z różnych opłat
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat
-

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
159 935,00
159 935,00
159 935,00

15 754,00

684,00

15 754,00
15 754,00
15 754,00

684,00
4 353,00

-

-

15 754,00

4 353,00
4 353,00
164 972,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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Poz. 2368
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/33/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 25 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
-

Dział
600
-

Rozdział
60013
-

-

-

-

-

-

-

2.
3.
-

700
754
-

70005
75495
-

4.
5.
-

801
900
-

80101
80104
90004
-

-

-

90095
-

-

-

OGÓŁEM

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki majątkowe
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 781
w Jankowicach
dotacja na pomoc finansową dla województwa małopolskiego
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze
wojewódzkiej 780 Babicach
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki majątkowe
-budowa parkingu przy ul. Krakowskiej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność
w tym:
wydatki majątkowe
- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zakup samochodu specjalnego
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. dotacje na zadania bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
-

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
138 376,00
138 376,00
138 376,00
89 607,65

-

48 768,35

-

48 768,35

-

11 559,00
11 559,00
11 559,00
11 559,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
22 549,60
15 754,00

15 754,00
15 754,00
15 754,00
6 795,60
6 795,60
6 795,60
6 795,60

6 795,60
6 795,60
6 795,60
5 037,00
4 353,00

-

4 353,00
4 353,00
4 353,00

-

684,00
684,00
684,00
684,00
22 549,60

171 767,60

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/33/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 25 marca 2011 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań gminy
Babice w zakresie ochrony środowiska
Dział
900
-

Rozdział
90019

Paragraf
-

900
-

90004
-

-

-

RAZEM:

-

0690
-

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
-

Dochody
6 353,00
6 353,00

Wydatki
-

6 353,00
6 353,00

6 353,00
6 353,00
6 353,00
6 353,00
6 353,00

6 353,00

6 353,00

-

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/33/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 25 marca 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Babice w 2011 roku

Lp.
1

1)DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
2
3
4

Kwota
5
568 318,35
409 550,00

RAZEM:
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego 600
60013
droga wojewódzka 780 Kraków- Chełmek oraz obejście drogowe
2.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego 600
60013
48 768,35
droga wojewódzka 780 - budowa chodnika w Babicach
3.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na sa754
75412
10 000,00
kup samochodu specjalnego
4.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dro600
60014
100 000,00
gę powiatową w Kwaczale
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych
na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
20 795,60
1.
Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu
754
75421
14 000,00
Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego
2.
Dotacja celowa dla Gminy Chrzanów na pokrycie kosztów dotacji udzielo801
80104
6 795,60
nej dla Niepublicznego Przedszkola w Chrzanowie
1.

Lp.
1
1.

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
2
3
4
RAZEM:
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

921

92109

Kwota
5
695 000,00
345 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289
2.

6.

Poz. 2368,2369,2370

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.

– 17114 –
921

92116

350 000,00

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom spoza sektora finansów
publicznych na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
2
3
4
5
RAZEM:
300 192,00
Zadania w zakresie ochrony przed powodzią
010
01008
25 000,00
Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
754
75412
26 000,00
Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
851
85154
40 000,00
Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
852
85201
70 000,00
Zadania w zakresie dożywiania-dystrybucja żywności z BŻ
85295
4 000,00
852
Zadania w zakresie kultury fizycznej
926
92605
135 192,00
OGÓŁEM DOTACJE: 1 584 305,95
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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2369

2369

UCHWAŁA NR VII/34/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Dolnym z sześcioklasowej do trzyklasowej
z oddziałem przedszkolnym.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt. 1
w związku z art. 59 ust.1 i ust. 6 oraz art.61 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
Przekształca
się
Szkołę
Podstawową
w Gliczarowie Dolnym przez obniżenie z dniem
1 września 2011 r. dotychczasowego stopnia organizacyjnego poprzez likwidację klas IV - VI. Pozostawia się
klasy I - III oraz oddział przedszkolny.

§ 3. Szkoła, o której mowa w § 1 dostosuje swój
Statut do zmian wynikających z zapisów niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2011r.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec:

§ 2. Od dnia 1 września 2011 r. uczniowie klas IV –
VI kontynuować będą naukę w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Białym Dunajcu zgodnie
z obwodem ustalonym odrębną uchwałą.
2370

Andrzej Styczeń

2370

UCHWAŁA NR VIII/27/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kozłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” w związku
z art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ,2
i ust. 3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) , art. 12
ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku

Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) – Rada Gminy Kozłów
uchwala co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkołę
Podstawową w Kozłowie.
§ 2.
1.

Zapewnia się realizację obowiązku szkolnego
uczniom
likwidowanej
Szkoły
Podstawowej
w Kozłowie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.

Dziennik Urzędowy
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2. Dzieci oddziału przedszkolnego będą odbywać roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
§ 3. O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Kozłowie poinformowano rodziców uczniów oraz
Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wydał pozytywną opinię.
§ 4.
1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej w Kozłowie przejmuje Gmina Kozłów.
2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością
Gminy Kozłów.

Poz. 2370,2371,2372

2. Dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kozłów oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozłowie do podjęcia
decyzji kadrowych zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
obowiązującą
na
dzień
31.08.2011 r.

§ 5.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

1. Zinwentaryzowaną dokumentację Szkoły Podstawowej w Kozłowie przekazuje się z zastrzeżeniem ust.
2 Wójtowi Gminy Kozłów.
2370

2371
2371

UCHWAŁA NR VIII/28/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamionce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” w związku
z art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ,2 i ust. 3
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) , art. 12 ust. 1
pkt 2, ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157,
poz. 1240 z późń. zm.) – Rada Gminy Kozłów uchwala co
następuje:

1. Zinwentaryzowaną dokumentację Szkoły Podstawowej w Kamionce przekazuje się z zastrzeżeniem ust. 2
Wójtowi Gminy Kozłów.

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkołę
Podstawową w Kamionce.

2. Dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 2.
1. Zapewnia się realizację obowiązku szkolnego uczniom
likwidowanej Szkoły Podstawowej w Kamionce
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
2. Dzieci oddziału przedszkolnego będą odbywać roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
§ 3. O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Kamionce poinformowano rodziców uczniów oraz
Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wydał pozytywną opinię.
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§ 4.
1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej w Kamionce przejmuje Gmina Kozłów.
2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością
Gminy Kozłów.
§ 5.

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kozłów oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionce do podjęcia
decyzji
kadrowych
zgodnie
z kompetencjami
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
obowiązującą
na
dzień
31.08.2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 17116 –

Poz. 2372,2373

2372
2372

UCHWAŁA NR VIII/29/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kępiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” w związku
z art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ,2 i ust. 3
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) , art. 12
ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku
Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) – Rada Gminy Kozłów
uchwala co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkołę
Podstawową w Kępiu.
§ 2.
1. Zapewnia się realizację obowiązku szkolnego uczniom
likwidowanej Szkoły Podstawowej w Kępiu w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
2. Dzieci oddziału przedszkolnego będą odbywać roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
§ 3. O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Kępiu poinformowano rodziców uczniów oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wydał pozytywną
opinię.

§ 4.
1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej w Kępiu przejmuje Gmina Kozłów.
2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością
Gminy Kozłów.
§ 5.
1. Zinwentaryzowaną dokumentację Szkoły Podstawowej w Kępiu przekazuje się z zastrzeżeniem ust.
2 Wójtowi Gminy Kozłów.
2. Dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kozłów oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kępiu do podjęcia decyzji kadrowych zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą na dzień
31.08.2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR VIII/30/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” w związku
z art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ,2 i ust. 3
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) , art. 12 ust. 1
pkt 2, ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157,
poz. 1240 z późń. zm.) – Rada Gminy Kozłów uchwala co
następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkołę
Podstawową w Marcinowicach.
§ 2.
1.

Zapewnia się realizację obowiązku szkolnego
uczniom likwidowanej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.

2. Dzieci oddziału przedszkolnego będą odbywać roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
§ 3. O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Marcinowicach poinformowano rodziców uczniów
oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wydał pozytywną opinię.
§ 4.
1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach przejmuje Gmina Kozłów.
2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością
Gminy Kozłów.
§ 5.
1. Zinwentaryzowaną dokumentację Szkoły Podstawowej w Marcinowicach przekazuje się z zastrzeżeniem
ust. 2 Wójtowi Gminy Kozłów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 17117 –

2. Dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kozłów oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach do podjęcia decyzji kadrowych zgodnie z kompetencjami
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Poz. 2373,2374,2375

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
obowiązującą
na
dzień
31.08.2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
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UCHWAŁA NR VIII/31/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przybysławicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” w związku
z art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późń. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ,2 i ust. 3 w związku
z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) , art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3,
ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późń.
zm.) – Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkołę
Podstawową w Przybysławicach.
§ 2.
1. Zapewnia się realizację obowiązku szkolnego uczniom
likwidowanej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
2. Dzieci oddziału przedszkolnego będą odbywać roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
§ 3. O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Przybysławicach poinformowano rodziców uczniów
oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wydał pozytywną opinię.

§ 4.
1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach przejmuje Gmina Kozłów.
2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością
Gminy Kozłów.
§ 5.
1. Zinwentaryzowaną dokumentację Szkoły Podstawowej w Przybysławicach przekazuje się z zastrzeżeniem ust. 2 Wójtowi Gminy Kozłów.
2. Dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kozłów oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przybysławicach do podjęcia decyzji kadrowych zgodnie z kompetencjami
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą na dzień
31.08.2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR VIII/32/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przysiece
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” w związku
z art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ,2 i ust. 3
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) , art. 12 ust. 1
pkt 2, ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157,

poz. 1240 z późń. zm.) – Rada Gminy Kozłów uchwala co
następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkołę
Podstawową w Przysiece.
§ 2.
1.

Zapewnia się realizację obowiązku szkolnego
uczniom likwidowanej Szkoły Podstawowej w Przysiece w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289
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2. Dzieci oddziału przedszkolnego będą odbywać roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
§ 3. O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Przysiece poinformowano rodziców uczniów oraz
Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wydał pozytywną opinię.
§ 4.
1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej w Przysiece przejmuje Gmina Kozłów.
2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością
Gminy Kozłów.

Poz. 2375,2376

2. Dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kozłów oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiece do podjęcia
decyzji kadrowych zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą na dzień
31.08.2011 r.

§ 5.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

1. Zinwentaryzowaną dokumentację Szkoły Podstawowej w Przysiece przekazuje się z zastrzeżeniem ust.
2 Wójtowi Gminy Kozłów.
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UCHWAŁA NR VI/36/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211,
art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). - Rada Miasta
Mszana Dolna uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2011 o kwotę 1.354.000,00 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po
zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu wynosi ogółem 27.767.978,73 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zwiększa
się
plan
dochodów
o kwotę
1.354.000,00 zł. w tym:
1) dochody majątkowe o kwotę 1.354.000,00 zł.
§ 2.
1. Zwiększa sie wydatki budżetu miasta Mszana Dolna
na rok 2011 o kwotę 2.110.419,35 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po
zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem 29.500.734,79 zł.
2. W związku ze zmianami określonymi w ust.
1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
115.419,35 zł. w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
108.967,04 zł. z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
108.967,04 zł.
2) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 6.452,31 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej
uchwały
3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1
zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
1.995.000,00 zł. w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 1.995.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,2 do niniejszej
uchwały
§ 3.
1. W wyniku zmian określonych w §1 i §2 niniejszej
uchwały zwiększa się planowany deficyt budżetu
miasta na rok 2011 o kwotę 756.419,35 zł., który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
oraz przychodów z zaciągniętych kredytów. Deficyt
budżetu miasta po zmianach dokonanych niniejszą
uchwałą wynosi 1.732.756,06 zł. i zostanie sfinansowany ze źródeł określonych w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się przychody budżetu miasta na rok 2011
o kwotę 681.419,35 zł. stanowiącą wolne środki,
jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta na rok 2011
o kwotę 75.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289
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4. W wyniku zmian dokonanych w ust. 1,2,3 §
3 ust. 3 Uchwały Budżetowej Nr V/33/2011 na rok
2011 Rady Miasta Mszana Dolna otrzymuje brzmienie: "ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciągniętych w roku 2011 do kwoty
2.000.000,00 zł. w tym:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
do kwoty 995.778,00 zł.
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do
kwoty 1.005.222,00 zł."

Poz. 2376

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
miasta Mszana Dolna
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady
Adam Malec

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/36/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 7 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp

Dział

1

600

2

700

Treść
Transport i łączność
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody majątkowe
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

Razem:

Dochody
Zmniejszenie Zwiększenie
1.570.000
1.570.000
1.570.000
216.000
216.000
216.000

-

216.000

1.570.000

Przewodniczący Rady
Adam Malec

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/36/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 7 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp

Dział

1

600

Rozdział

60016

2

750
75023

3

754
75416

4

851
85154

5

853

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna(miejska)
w tym:
wydatki majątkowe
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
- 1.745.000,00
- 1.745.000,00
-

1.745.000,00
30.000,00
30.000,00

-

30.000,00
250.000,00
250.000,00

-

250.000,00
42.967,74
42.967,74

-

42.967,74
6.452,31

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289
85395

6

900
90015
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Poz. 2376

Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki bieżące

Razem:

-

6.452,31

-

6.452,31
35.999,30
35.999,30

-

35.999,30
2.110.419,35

Przewodniczący Rady
Adam Malec

Załącznik nr 2,1
do uchwały Nr VI/36/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 7 marca 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp

Dział

1

750

Rozdział

75023

2

851
85154

3

853
85395

4

900
90015

Razem:

Treść
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
(1) wydatki bieżące
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
(1) wydatki bieżące
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
(1) wydatki bieżące
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
30.000,00
30.000,00
-

30.000,00

-

30.000,00

-

42.967,74
42.967,74

-

42.967,74

-

42.967,74

-

6.452,31
6.452,31

-

6.452,31
-

35.999,30
35.999,30

-

35.999,30

-

35.999,30

-

115.419,35

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik nr 2,2
do uchwały Nr VI/36/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 7 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp

Dział

1

400

Rozdział

40002

2

600
60016

3

700
70005

4

754

75416

5

900

90001

Treść
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energie elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Transport
i łączność
Drogi publiczne
gminne
w tym:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomosciami
w tym:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem
srodków o których
mowa w art.5 ust.1
pkt 2
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Straż gminna(miejska)
w tym:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
w tym:

Plan na 2011r.
przed zmianą
108.214,00

Zmniejszenie

Zwiększenie

-

-

Plan na 2011r.
po zmianach
108.214,00

108.214,00

-

-

108.214,00

108.214,00

-

-

108.214,00

1.705.000,00

-

1.745.000

3.450.000,00

1.705.000,00

-

1.745.000

3.450.000,00

1.705.000,00

-

1.745.000

3.450.000,00

6.671.667,00

-

-

6.671.667,00

-

-

6.671.667,00

6.671.667,00

-

-

6.671.667,00

6.666.667,00

-

-

6.666.667,00

-

-

250.000

250.000,00

-

-

250.000

250.000,00

-

-

250.000

250.000,00

6.671.667,00

73.200,00

73.200,00

-

-

-

73.200,00

-

73.200,00

Przewodniczący Rady
Adam Malec
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/36/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 7 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2011
Lp.

Wyszczególnienie

Zmiany +/-

1.
2
3.
4

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Deficyt (1-2)
przychody budżetu
z tego:
pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
kredyty
wolnych środków jako nadwyżki srodków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikajacej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat
ubiegłych
Rozchody budżetu
z tego
splata zaciągnietych pożyczek
splata zaciągnietych kredytów

+1.354.000,00
+2.110.419,35
+756.419,35
+681.419,35

Plan na 2011 rok po
zmianach
27.767.978,73
29.500.734,79
-1.732.756,06
2.737.978,06

-

-

+681.419,35

2.000.000,00
737.978,06

-75.000,00

1.005.222,00

-75.000,00

91.200,00
914.022,00

5.

Przewodniczący Rady
Adam Malec
2376

2377
2377

UCHWAŁA NR VI/41/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 28 lutego 2011 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku,
poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków
bieżących na rok 2011 o kwotę 80.800 złotych:
-

-

w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę
5.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla
organizacji pozarządowych wykonujących zadania „Gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku”,
w dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska o kwotę 75.800 złotych
z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miejskiej Kraków na wykonywanie zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

2. Zmiany określone w ustępie 1 powodują zwiększenie deficytu budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę

80.800 złotych, który zostanie pokryty z wolnych
środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Zmiany określone w § 1 stanowią załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2011
Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31.01.2011 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) W załączniku nr 3.1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) W załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej
w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale
80101 Szkoły podstawowe, w zadaniu „adaptacja
pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne”, wpisuje się kwotę 120.000 złotych.
3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
4) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany kwot dotacji wynikające
z niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 17123 –

5) W załącznikach do uchwały budżetowej skreśla się
nazwę działu 926 „Kultura fizyczna i sport”,
a wpisuje się „Kultura fizyczna”.
6) W załącznikach nr 3 i 3.1 do uchwały budżetowej
skreśla się nazwę rozdziału 75416 „Straż miejska”,
a wpisuje się „Straż gminna”.

Poz. 2377

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/41/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 28 lutego 2011 r.
W załączniku nr 3.1 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku – Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Świątniki Górne na 2011 rok –
wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

851
85154

900
90095

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a)
wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
a)
wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Ogółe m:

Zmniejszenie
w złotych
-----------

Zwiększenie
w złotych
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
75.800,00
75.800,00
75.800,00

------------

75.800,00
80.800,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/41/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 28 lutego 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Świątniki Górne na 2011 rok
1.
2.
3.
4.

5.

Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Wynik (1-2) – Deficyt:
Przychody budżetu:
z tego:
kredyty
§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§ 9550 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Rozchody budżetu:
z tego:
Spłata rat z zaciągniętych kredytów
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Spłata rat z zaciągniętych pożyczek
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

25.263.045,00 zł
27.574.154,00 zł
2.311.109,00 zł
3.444.869,00 zł
3.000.000,00 zł
3.000.000,00 zł
444.869,00 zł
444.869,00 zł
1.133.760,00 zł
1.020.000,00 zł
1.020.000,00 zł
113.760,00 zł
113.760,00 zł
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/41/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne w 2011 roku
Dział

Rozdział

720
72095

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

Informatyka
Pozostała działalność

Dla jednostek
z poza sektora
finansów
publicznych

4.650

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na
zadania bieżące
750

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych

4.650
4.650

Administracja publiczna
6.000
75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
6.000
Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

754

6.000

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
120.000
75412

Ochotnicze Straże Pożarne
120.000
Dotacje celowe (bieżące) na zadania
ochrony ppoż.

801

120.000

Oświata i wychowanie
80104

70.000
70.000

Przedszkola
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty.
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
między JST

851
85154

309.600
70.000

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15.000
15.000
15.000

Dotacja celowa (bieżąca)
852
85295

309.600
309.600

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

5.000
5.000
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania dotyczące
dożywiania
w szkołach

5.000
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Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
450.300
90002

Gospodarka odpadami
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania
bieżące dotyczące
usuwania azbestu

90095

300
300

Pozostała działalność
525.800
Dotacja celowa przekazana gminie na
zadania bieżące dotyczące transportu lokalnego

921

525.800

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
727.400
92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
550.000
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury

92116

Biblioteki

110.000
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury

92118

Muzea

110.000

67.400
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury

926

550.000

67.400

Kultura fizyczna i sport
92695

125.000

Pozostała działalność

125.000
Dotacja celowa(bieżąca) z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
– organizacja imprez
sportowych i praca
z młodzieżą usportowioną

Razem :

125.000

1.333.150

575.600

OGÓŁEM DOTACJE: 1.908.750 zł
w tym:
-

dotacje podmiotowe 1.037.000 zł
dotacje celowe 871.750 zł
w tym:

-

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 871.750 zł
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

2377

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 17126 –

Poz. 2378

2378
2378

UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011
z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku,
poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów
bieżących na rok 2011 o kwotę 170.237 złotych tytułem subwencji ogólnej części oświatowej. Plan
dochodów budżetowych po zmianie wynosi
25.433.282 złote.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków
na rok 2011 o kwotę 170.237 złotych, w tym:
a) wydatków bieżących o kwotę 154.237 złotych,
b) wydatków majątkowych o kwotę 16.000 złotych.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi
27.744.391 złotych.
3. Zmiany określone w ustępie 1 i 2 nie powodują
zmian w deficycie budżetu Gminy na rok 2011.

4. Zmiany określone w § 1 stanowią załączniki nr 1,
2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2011
Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31.01.2011 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) w załączniku nr 3.1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) w załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/44/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 28 lutego 2011 r.

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
31 stycznia 2011 roku – Plan dochodów budżetu Gminy Świątniki Górne na 2011 rok – wprowadza się zmiany:
Dział
758

Nazwa - treść
Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące
w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
- część oświatowa (§ 2920)
Ogółem:

Zwiększenie
w złotych
170.237,00
170.237,00
170.237,00
170.237,00
170.237,00
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/44/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 28 lutego 2011 r.

W załączniku nr 3.1 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku – Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Świątniki Górne na 2011 rok –
wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

801
80101

Nazwa działu, rozdziału, określenie

Zwiększenie
w złotych
154.237,00
154.237,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a)
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ogółem:

154.237,00
154.237,00
154.237,00
154.237,00
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/44/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 28 lutego 2011 r.
W załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku – Plan wydatków majątkowych Gminy Świątniki Górne na 2011 rok –
wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

801
80101

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a)
wydatki majątkowe
w tym inwestycja:
prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych (§
6050)
Ogółe m:

Zwiększenie
w złotych
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
2378

2379
2379

UCHWAŁA NR VII/50/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 20110 nr V/30/2011
z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku,
poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co
następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków
majątkowych na rok 2011 o kwotę 1.000.000 złotych, z przeznaczeniem na:
-

remonty w budynkach Szkół Podstawowych
w Ochojnie i Wrząsowicach 50.000 złotych,
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roboty remontowe w budynku komunalnym
przy ul. Bruchnalskiego 36 w Świątnikach
Górnych 850.000 złotych,
modernizację remizy OSP w Rzeszotarach
100.000 złotych.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi
28.744.391 złotych.
2. Zmiany określone w ustępie 1 powodują zwiększenie deficytu Budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę
1.000.000 złotych, którego źródłem pokrycia są
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Poz. 2379

z dnia 31.01.2011 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) W załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Zmiany określone w § 1 stanowią załączniki nr 1 do
niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

§ 2. W uchwale Budżetowej na rok 2011
Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/50/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 marca 2011 r.
W załączniku nr 3.2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku – Plan wydatków majątkowych Gminy Świątniki Górne na 2011 rok –
wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

700
70005

754
75412

801
80101

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a)
wydatki majątkowe
w tym inwestycja:
roboty remontowe w budynku komunalnym przy ul. Bruchnalskiego 36
w Świątnikach Górnych (§ 6050)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a)
wydatki majątkowe
w tym inwestycja:
modernizacja remizy OSP w Rzeszotarach (§ 6050)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a)
wydatki majątkowe
w tym inwestycja:
remonty w budynkach Szkół Podstawowych w Ochojnie i Wrząsowicach
(§ 6050)
Ogółem:

Zwiększenie
w złotych
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
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Poz. 2379,2380
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/50/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świątniki Górne na 2011 rok
1.
2.
3.
4.

5.

Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Wynik (1-2) – Deficyt:
Przychody budżetu:
z tego:
kredyty
9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 9500)
Rozchody budżetu:
z tego:
Spłata rat z zaciągniętych kredytów
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Spłata rat z zaciągniętych kredytów
§ 9950 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

25.433.282,00 zł
28.744.391,00 zł
3.311.109,00 zł
4.444.869,00 zł
3.000.000,00 zł
3.000.000,00 zł
1.444.869,00 zł
1.133.760,00 zł
1.020.000,00 zł
1.020.000,00 zł
113.760,00 zł
113.760,00 zł
Przewodniczący Rady
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2380
2380

UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 20110 nr V/30/2011
z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków
bieżących budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę
20.000 złotych,
– jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków
bieżących budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę
20.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
związanych
z kosztami
utrzymania
i funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie,
– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków określone w ust. 1 i 2 nie powodują zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2011.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy
Świątniki Górne do podpisania porozumienia
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2011
Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku, wprowadza się zmiany:
1) w załączniku nr 3.1 do uchwały budżetowej wprowadza zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4.
1. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr VI/44/2011 z dnia
28 lutego 2011 roku skreśla się symbol grupy
„1.2”, a wpisuje się symbol grupy „1.1”.
2. W załączniku nr 3 do uchwały nr VI/41/2011 z dnia
28 lutego 2011 roku skreśla się:
a) nazwę działu 926 „Kultura fizyczna i sport”,
a wpisuje się nazwę „Kultura fizyczna”,
b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska kwotę 450.300 złotych zastępuje się
kwotą 526.100 złotych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Poz. 2380,2381
Załącznik
do uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 marca 2011 r.

W załączniku nr 3.1 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku – Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Świątniki Górne na 2011 rok –
wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

900
90095

754
75404

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
a)
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
w tym:
a)
wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (§ 3000)
Ogółem:

Zmniejszenie
w złotych
20.000,00
20.000,00

Zwiększenie
w złotych
------------

20.000,00
20.000,00

20.000,00
-----------

20.000,00
20.000,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR VII/83/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane inwestycji ekologicznych
polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 403 ust. 2-5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150
z późn. zm.), art. 14 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185
poz. 1242 z póżn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE
uchwala co następuje:

porcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych
zawierających azbest" stanowiący załącznik Nr 1do
niniejszej uchwały.

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin dofinansowania ze
środków budżetu Miasta Zakopane kosztów inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, trans-

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr VII/83/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 31 marca 2011 r.
REGULAMIN
dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów inwestycji ekologicznych polegających
na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest.
§1
1. Regulamin określa zasady przyznawania częściowego dofinansowania kosztów inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie
i unieszkodliwianiu (składowaniu) materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest
z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych
lub elewacji.
3. Dofinansowanie na w/w prace w danym obiekcie
budowlanym można uzyskać tylko jeden raz.
§2
1. Dofinansowanie polega na jednorazowym dofinansowaniu części kosztów poniesionych w związku
z realizacją prac wymienionych w §1 ust.1.
2. Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie
osobom fizycznym z zastrzeżeniem §2 ust. 3 będącymi właścicielami, użytkownikami wieczystymi
lub posiadaczami budynków mieszkalnych i gospodarczych (stodół, garaży, obiektów budowlanych w rozumieniu art. 3 ustawy prawo budowlane) położonych na terenie miasta Zakopane, po
spełnieniu warunków określonych w ust.3.
3. Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie
osobom fizycznym nie prowadzącym działalności
gospodarczej. Dofinansowaniu nie podlegają również inwestycje w budynkach stanowiących własność lub będące w posiadaniu osób prawnych.
4. Warunkiem dofinansowania ze środków budżetu
Miasta Zakopane jest złożenie wniosku oraz spełnienie następujących wymogów:
a) przed rozpoczęciem prac dokonanie przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Zakopane oględzin obiektu budowlanego - w celu
identyfikacji rodzaju i ilości elementów zawierających azbest na modernizowanym obiekcie;
b) przedłożenie przez wnioskodawcę:
- „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zwierających azbest”,
sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24.04.2004r.w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
2004 r. Nr 71 poz. 649),
- „Informacji o wyrobach zawierających azbest
i miejscu ich wykorzystania”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r.

Poz. 2381
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
c) wykonanie prac związanych z utylizacją azbestu przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Zakopane działalności, w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zawierającymi
azbest.
d) po wykonaniu prac dokonanie przez Komisję
powołaną przez Burmistrza Miasta Zakopane
oględzin obiektu budowlanego – w celu
stwierdzenia wykonania zadania.

§3
1. O terminie naboru wniosków Urząd Miasta poinformuje poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Zakopane i na swojej stronie internetowej.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię aktualnego aktu własności nieruchomości - wyciąg z ksiąg wieczystych wydany
w ciągu ostatnich trzech miesięcy (oryginał do
wglądu) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
b) kserokopię decyzji zezwalającej firmie posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi zawierającymi azbest,
c) kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (w zależności od
zakresu wykonywanych prac) wydanego przez
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa
Powiatowego w Zakopanem,
d) wnioskodawca, który nie jest właścicielem zobowiązany jest załączyć do wniosku pisemną
zgodę właściciela nieruchomości – osoby fizycznej na przeprowadzenie robót związanych
z utylizacją azbestu,
e) dokumenty zgodnie z §2 ust.4 lit. b),
f) kserokopię wypisu i wyciągu z rejestru gruntów
z zaznaczeniem np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, obiektu stanowiącego przedmiot
wniosku (oryginał do wglądu),
g) w przypadku budynków mieszkalnych będących
przedmiotem współwłasności - zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonywanie prac
związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, o których mowa w §1ust.1 oraz upoważnienie dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli,
h) oświadczenie, że wnioskodawca, właściciel lub
współwłaściciele obiektu nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są przedsiębiorcami
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w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy, właściciela lub współwłaścicieli obiektu budowlanego
dla potrzeb postępowania o udzielenie dotacji
celowej.
5. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę niepełnego wniosku nie będzie on rozpatrywany i nie
podlega uzupełnieniu.
6. Komisja powołana przez Burmistrza rozpozna złożone wnioski spełniające wymagania formalne.
Organ przy rozpatrywaniu złożonych wniosków
będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
1) kalkulację kosztów inwestycji ekologicznej;
2) ilość, wielkość i rodzaj odpadów budowlanych
zawierających azbest znajdujących się na
obiekcie;
3) proponowany sposób wykonania zadania;
4) wysokość kosztów własnych Wnioskodawcy.
7. Komisja sporządzi propozycję wysokości przyznania środków na dofinansowanie i przedstawi do pisemnej akceptacji Burmistrza.
8. Po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków
w terminie 21 dni tut. Urząd poinformuje pisemnie
Wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania
i terminie podpisania umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) lub odrzuceniu
wniosku argumentując powody odmowy.
§4
1. Wykonanie robót wyszczególnionych w §1 ust.1
Regulaminu będzie dofinansowane ze środków
budżetu Miasta Zakopane przeznaczonych w danym roku na to zadanie w wysokości: do 50% poniesionych całkowitych kosztów robót, nie więcej
jednak niż 3000 zł.
2. Dofinansowaniem objęte będą zadania zrealizowane w roku kalendarzowym, w którym została zawarta umowa na dofinansowanie (decyduje data
wystawienia imiennej faktury VAT – wystawiona
nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia robót) z zastrzeżeniem, że roboty powinny być
zakończone do dnia 14 listopada roku, w którym
wnioskowano o dofinansowanie.
3. O dofinansowaniu zadania będzie decydowała ilość
i jakość złożonych wniosków spełniających wymogi formalne, oraz wysokość posiadanych przez
gminę środków finansowych w danym roku budżetowym, przeznaczonych w budżecie. Złożenie
wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
4. Podstawą do wydatkowania środków będzie umowa zawarta z Wnioskodawcą spełniającym
wszystkie wymogi formalno prawne
5. Ze środków Miasta mogą być pokryte wyłącznie
koszty inwestycji ekologicznej poniesione po dniu
zawarcia umowy z Miastem

Poz. 2381

§5
1. O ukończeniu prac objętych wnioskiem o dofinansowanie, Wnioskodawca powiadamia Urząd Miasta w Zakopanem, przedkładając na Dzienniku podawczym następujące dokumenty:
1) oryginał imiennego dowodu wpłaty za wykonaną usługę (faktura VAT) tj. demontaż i/lub
transport, wystawiony przez firmę wykonującą
zadanie (dokument do wglądu - po opieczętowaniu kserokopii w/w dokumentu za zgodność
z oryginałem zostanie on zwrócony).
2) oryginał imiennego dowodu wpłaty (faktura
VAT) za składowanie w/w odpadów + karta
przekazania odpadu na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających
azbest (dokument do wglądu - po opieczętowaniu kserokopii w/w dokumentu za zgodność
z oryginałem zostanie on zwrócony).
3) kserokopie faktur potwierdzających poniesione
koszty stanowiące wkład własny.
2. Burmistrz ma prawo kontroli realizacji inwestycji
poprzez ocenę realizacji zadania w szczególności
stanu realizacji zadania, rzetelności i jakości wykonania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. Sposób kontroli określony został w §6 umowy stanowiącej załącznik nr 2 Regulaminu.
§6
1. Formę i termin przekazania środków na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznej określać
będzie umowa, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Przekazywanie środków nastąpi po podpisaniu
umowy w całości, w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
3. Podmiot przyjmując zlecenie realizacji inwestycji
zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i
na zasadach określonych w umowie dotyczącej realizacji zadania. Umowa wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§7
Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy
jeżeli Wnioskodawca lub osoby, z udziałem których
wykonuje umowę nie zrealizuje warunków umowy,
niniejszego Regulaminu, oraz obowiązujących przepisów prawa.
§8
Gmina w trakcie realizacji zadania wykonywanego
przez Wnioskodawcę zastrzega sobie prawo kontroli
sposobu prowadzenia prac.

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 289

– 17133 –

Poz. 2381
Załącznik Nr 1
do „Regulaminu dofinansowania ze środków
Budżetu Miasta Zakopane kosztów inwestycji
ekologicznych polegających na demontażu,
transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest.”
Zakopane, dnia …………………....................

BURMISTRZ MIASTA
ZAKOPANE

WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych.

1. Dane wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………..................
Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………..
Dowód osobisty seria ……… nr …… wydany przez ……………………….............................
PESEL ……………………………………………………. NIP …………………………………………
2. Adres budynku mieszkalnego / gospodarczego*, w którym zostanie przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego / elewacji* zawierającej azbest:
……………………………………………………………………………………………………………
Nr ewidencyjny działki ………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko współwłaściciela …………………………………………………………….......
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że właścicielami nieruchomości są: ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..............
Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości ………………………………………….........
3. Opis demontowanego pokrycia dachowego / elewacji*:
• wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu:
a/ pokrycie dachowe ……………………….……/m2/ b/*elewacja ……………………..../m2/
• rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie) ………………………………………………
4. Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych pokrycia dachowego/ elewacji* rozpoczęcia
………………………. zakończenia ………………………….
5. Pełna nazwa i adres wykonawcy robót:
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję „Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane
kosztów inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych”, oraz znane mi są sposoby postępowania z odpadami zawierającymi azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.
……………………………………..
podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopię aktualnego aktu własności nieruchomości/wyciąg z ksiąg wieczystych z ostatnich trzech miesięcy
(oryginał do wglądu), lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
2. Kserokopię decyzji zezwalającej firmie posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie miasta Zakopane.
3. Kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od
zakresu wykonywanych prac) wydanego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Zakopanem (oryginał do wglądu)
4. Wnioskodawca, który nie jest właścicielem załącza do wniosku pisemną zgodę właściciela nieruchomości – osoby
fizycznej na przeprowadzenie robót związanych z utylizacją azbestu i upoważnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.
5. Kserokopię wypisu i wyciągu z rejestru gruntów z zaznaczeniem budynku mieszkalnego, gospodarczego lub
obiektu stanowiącego przedmiot wniosku (oryginał do wglądu).
6. „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobu zawierającego azbest” [Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649)]
7. „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” [Rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876)].
8. W przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności – zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonywanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, o których
mowa w §1 ust.1 Regulaminu, oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli.
9. Oświadczenie, że wnioskodawca, właściciel lub współwłaściciele obiektu nie prowadzą działalności gospodarczej
i nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy, właściciela lub współwłaścicieli obiektu budowlanego dla potrzeb postępowania o udzielenie dotacji celowej.
Po ukończeniu zadania:
1. Oryginał imiennego dowodu wpłaty za wykonaną usługę (Faktura VAT) tj. demontaż, transport, wystawiony przez
firmę wykonującą zadanie (dokument do wglądu - po opieczętowaniu kserokopii w/w dokumentu za zgodność
z oryginałem zostanie on zwrócony).
2. Oryginał imiennego dowodu wpłaty (Faktura VAT) za unieszkodliwianie (składowanie) w/w odpadów + karta
przekazania odpadu, na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest (dokument do
wglądu - po opieczętowaniu kserokopii w/w dokumentu za zgodność z oryginałem zostanie on zwrócony).
3. Kopie faktur potwierdzające poniesione koszty własne.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 2
do „Regulaminu dofinansowania ze środków
Budżetu Miasta Zakopane kosztów inwestycji
ekologicznych polegających na demontażu,
transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest.”

UMOWA Nr …..
zawarta w dniu ……………… w Zakopanem pomiędzy Gminą Miasta Zakopane z siedziba 34-500 zakopane ul. Kościuszki 13 reprezentowaną przez:
1. Zastępcę Burmistrza Miasta Zakopane – Wojciecha Solika
2. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska – Andrzeja Fryźlewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Heleny Mamcarz
zwaną dalej „Miastem”
a Panem/Panią …………………………………… legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria ………
nr ………………. wydanym przez ………………………………… zamieszkały w……………………………............................
PESEL…………………NIP………………….
zwanym dalej „Beneficjentem”
§1
1. Przedmiotem umowy jest częściowe dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów inwestycji
ekologicznych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu (składowaniu) odpadów budowlanych zawierających azbest z obiektu budowlanego należącego do Beneficjenta tj. ………………………………….
2. Beneficjent zobowiązany jest do dokonania prac wskazanych w ust. 1 zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem
Burmistrza Miasta Zakopane z dnia …………. oraz z zachowaniem należytej staranności.
3. Przedmiotem dofinansowania nie są koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.
§2
1. Miasto zobowiązuje się do dofinansowania określonego w §1 ust. 1 przedmiotu umowy w wysokości ……%, jednak nie więcej niż …. zł (słownie: …….……..…….).
2. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.
3. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 przekazane zostanie na konto Beneficjenta w terminie 30 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy.
4. Beneficjent oświadcza, że jest/są jedynym(i) posiadaczem(-ami) wskazanego w ust. 1/ust.3 rachunku bankowego i
zobowiązuje(-ą) się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych
rozliczeń z Miastem, wynikających z umowy.
5. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości:
………… (słownie: ……………….).
6. Beneficjent jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 1, w całkowitych kosztach inwestycji, o których mowa w ust. 7.
7. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach inwestycji wynosi nie więcej niż … %.
8. W przypadku pełnej realizacji zleconego zadania i równoczesnego braku pełnego zaangażowania środków własnych Beneficjenta przewidzianych na jego realizację, kwota dotacji należnej z ust. 1 ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych na zadania środków, własnych Beneficjenta. Pozostałe środki jako „dotacja pobrana
w nadmiernej wysokości” (w rozumieniu art. 252 ustawy o finansach publicznych – Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.
1240) podlegają zwrotowi wraz z rozliczeniem dotacji.
§3
1. Beneficjent oświadcza, że podane w złożonym przez niego wniosku dane i dokumenty są aktualne i nie uległ
zmianie stan prawny nieruchomości od czasu złożenia wniosku.
2. Beneficjent realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania poprzez widoczną w miejscu realizacji prac tablicę lub przez ustną informację o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze strony Miasta.
3. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją
prac.
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4. W przypadku zmiany właściciela/współwłaściciela/posiadacza obiektu w trakcie trwania niniejszej umowy Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie w terminie 7 dni zawiadomić o tym Miasto. Nie wykonanie tego obowiązku
spowoduje rozwiązanie umowy ze strony Miasta bez wypowiedzenia.
§4
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres do dnia ………r.
2. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.
4. Miasto może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku realizowania przez Beneficjenta lub osoby z pomocą których wykonuje umowę niezgodnie z warunkami Regulaminu i przepisami prawa
oraz zmiany osoby właściciela nieruchomości w trakcie trwania umowy, a także uniemożliwienia kontroli posesji,
w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o takich naruszeniach.
§5
Beneficjent oświadcza, iż nie zawarł i nie zamierza zawierać umów na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji
z podmiotami innymi niż Miasto.
§6
Kontrola zadania publicznego
1. Miasto sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania inwestycji przez Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 1.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Miasto mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać
udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.
3. Beneficjent na żądanie kontrolującego jest/są zobowiązany(-i) dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym prze kontrolującego.
4. Prawo do kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Miasto zarówno w siedzibie Urzędu Miasta jak
i w miejscu realizacji inwestycji.
5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1 Miasto poinformuje Beneficjenta, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pokaże mu/im wnioski i zalecenia mające na celu ich usuniecie.
6. Beneficjent jest/są zobowiązany(-i) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń,
o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Miasto.
7. Beneficjent wyraża zgodę na kontrolę na terenie posesji przez upoważnionych pracowników Miasta celem sprawdzenia zakresu prac faktycznie wykonanych z deklarowanymi we wniosku lub z wyszczególnionymi w rachunku/fakturze wystawionej przez wykonawcę robót.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym wykonanego zakresu prac przy usuwaniu
materiałów budowlanych zawierających azbest, a zakresem wyszczególnionym w przedłożonych dokumentach,
Beneficjent zobowiązuje się zwrócić pobrane dofinansowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych
na konto …………………………… w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu.
§7
1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w §2 ust. 1 Beneficjent jest/są1) zobowiązany(-i) wykorzystać do
dnia …………………..,
2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Miasta o numerze
……………………………………………………..
3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, którym mowa w ust. 1 naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Miasta o numerze
……………………
4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy
Miasta na zasadach określonych w ust. 1-3.
5. Od kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, naliczane są odsetki zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Miasta
o numerze ………………….
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§8
1. Beneficjent może/mogą odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystąpienia okoliczności
uniemożliwiających wykonanie umowy.
2. Beneficjent może/mogą odstąpić od umowy, jeżeli Miasto nie przekaże dotacji w terminie określonym w umowie,
nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji.
§9
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę
1. Umowa może być rozwiązana przez Miasto ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) niewykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nieterminowego oraz nienależytego wykonania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
3) przekazania przez Beneficjenta części lub całości dotacji osobie trzeciej, mino że nie przewiduje tego niniejsza
umowa;
4) nieprzedłożenia przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Beneficjenta kontroli albo niedoprowadzenia przez Miasto w terminie określonym
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Miasto rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji polegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności,
o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi
od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego na który należy dokonać
wpłaty.
3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia
następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w ust. 2.
§ 10
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe z zastosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd.
§ 13
Umowa została spisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Miasta 1 dla Beneficjenta.
Miasto

Beneficjent

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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UCHWAŁA NR VII/84/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-

wadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858) RADA
MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
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obowiązujące na terenie Gminy Miasta Zakopane
w następujących wysokościach:
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody – 1,93 złotych netto.
2) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 5,55 złotych
netto.
3) opłata stała abonamentowa naliczana dla odbiorcy
wody za dany okres rozliczeniowy z tytułu:
a) utrzymania w gotowości do świadczenia usług
urządzeń wodociągowych - 2,13 złotych,
b) usługi odczytu wodomierza – 1,54 złotych,
c) rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody –
1,17 złotych
4) opłata stała abonamentowa naliczana dla odbiorcy
usługi odprowadzania ścieków za dany okres rozliczeniowy z tytułu:
a) utrzymania w gotowości do świadczenia usług
urządzeń kanalizacyjnych – 2,95 złotych,
b) usługi odczytania urządzenia pomiarowego lub
wodomierza- 1,44 złotych,
c) rozliczenia należności za ilość odprowadzonych
ścieków – 1,08 złotych.
§ 2.
1. Stawka opłaty abonamentowej o której mowa w § 1
pkt 3 naliczana dla odbiorcy:
1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej stanowi
sumę kwot wskazanych w §1 pkt 3 ppkt a, ppkt b
i ppkt c,
2) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym stanowi sumę kwot
wskazanych w §1 pkt 3 ppkt b i ppkt c,

Poz. 2382,2383

3) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody stanowi sumę kwot wskazanych w §1 pkt 3 ppkt a i ppkt c.
2. Stawka opłaty abonamentowej o której mowa w § 1
pkt 4 naliczana dla odbiorcy:
1) w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków
ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza stanowi
sumę kwot wskazanych w §1 pkt 4 ppkt a, ppkt b
i ppkt c,
2) w rozliczeniach z osobą korzystająca z lokalu
w budynku wielolokalowym stanowi sumę kwot
wskazanych w §1 pkt 4 ppkt b i ppkt c,
3) w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków
ustaloną na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody stanowi sumę
kwot wskazanych w §1pkt 4 ppkt a i ppkt c.
§ 3. Do podanych w § 1 cen i opłat doliczany będzie
podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
§ 4. Taryfy ustala się na okres od 1 maja 2011 r. do
30 kwietnia 2012 r.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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UCHWAŁA NR VIII/91/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Tadeusza Kościuszki w Zakopanem imienia Lecha Kaczyńskiego –
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1) Nadaje się nazwę „Park Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” obszarowi położonemu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Zakopanem
stanowiącemu działkę ewidencyjną Nr 312/11 obr. 6
opisaną w KW Nr NS1Z/00027292/6
2) Usytuowanie oraz zasięg parku, o którym mowa
w ust.1 wskazuje fragment mapy zasadniczej miasta
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Zakopane, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Zakopane oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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UCHWAŁA NR VIII/92/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem imienia Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1) Nadaje się nazwę „Skwer Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” obszarowi położonemu przy ul. Kościeliska w Zakopanem stanowiącemu działkę ewidencyjną Nr 226 obr. 8 opisaną
w KW Nr NS1Z/00027547/9
2) Usytuowanie oraz zasięg skweru, o którym mowa
w ust.1 wskazuje fragment mapy zasadniczej miasta
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Zakopane, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Zakopane oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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UCHWAŁA NR KI - 411/234/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VV-44-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zasad trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

o r ze k a
o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr VII-44-11 Rady
Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr VII-44-11 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 31 marca 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie w dniu 20 kwietnia 2011 r.
Uchwałą tą Rada Miejska, działając na podstawie
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, 3 i 4 pkt 1, 5, 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
ustaliła Regulamin w sprawie zasad udzielania oraz
rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny
budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
z budżetu gminy lub powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania
lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie

udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.
W toku czynności nadzorczych Kolegium Izby ustaliło
co następuje:
1. Postanowieniami uchwały VII-44-11 Rada Miejska
w Andrychowie w sposób istotny naruszyła przepisy art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku
z art. 126 i 127 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych. Z istoty dotacji
celowej wynika, iż może ona być wykorzystana
przez beneficjenta dotacji w związku z realizacją zadania publicznego - wyłącznie na wydatki ponoszone po zawarciu umowy o dotację. Wyżej wymienione regulacje ustawowe nie przewidują natomiast możliwości „refundowania” z budżetu
gminy wydatków poniesionych przez wskazane
ustawowo podmioty na przedsięwzięcia związane
z ochroną środowiska. Tymczasem w badanej
uchwale, Rada Miejska w Andrychowie w dziale I
pkt 1 Załącznika do uchwały postanowiła, że: „do
korzystania z dofinansowania uprawnieni są właściciele i najemcy mieszkań i domów mieszkalnych
położonych w Gminie Andrychów, którzy zmienili
w roku 2009 lub w latach następnych istniejący
system ogrzewania zasilany tradycyjnymi piecami
lub kotłami c.o. starej generacji na paliwo stałe
w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu (na proekologiczny)”. Ponadto pozostałe postanowienia
Załącznika do uchwały dotyczące wniosku o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny również wskazują na fakt refundowania w formie dotacji wydatków poniesionych przed
podpisaniem umowy. Mianowicie wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji należy przedłożyć między innymi:
- protokół odbioru technicznego sporządzonego
przez przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania
lub zaświadczenie o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na
paliwo stałe starej generacji oraz informację
o mocy (w kW) zainstalowanego źródła, wystawioną przez przedsiębiorcę dokonującego
zmianę systemu ogrzewania,
- fakturę VAT lub rachunek wystawiony przez
przedsiębiorcę za instalację lub montaż nowego
systemu ogrzewania i/lub za zakup elementów
związanych z nowym systemem ogrzewania,
- dane techniczne zakupionego urządzenia wraz
z atestem - świadectwem badania na „znak
bezpieczeństwa ekologicznego”.
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Zatem z regulacji zawartych w badanej uchwale wynika, iż wypłata dofinansowania w formie dotacji
przysługiwałby za czynności związane ze zmianą
systemu ogrzewania na proekologiczny budynków
mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów dokonane jeszcze przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy. Natomiast zgodnie z art. 403 ust. 6
ustawy Prawo ochrony środowiska udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej
przez gminę z określonymi podmiotami.
2. Przedmiotowa uchwała nie wypełnia dyspozycji
art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska,
gdyż nie zawiera postanowień dotyczących sposobu
rozliczenia dotacji oraz kryteriów wyboru inwestycji
do finansowania lub dofinansowania. Postanowienia
przedmiotowej uchwały przewidują jedynie, iż warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania
jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych
paliwem stałym w budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym oraz
brak innego źródła ogrzewania (za wyjątkiem: wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych
przy ogrzewaniu elektrycznym; gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte
ochroną konserwatora zabytków; użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drzewem).
3. Ponadto zapisy badanej uchwały nie zawierają również, zgodnie z wymogiem art. 403 ust. 6 ustawy
Prawo ochrony środowiska postanowień dotyczących warunków i trybu udzielania dotacji jako pomocy publicznej. O rodzaju pomocy publicznej powinna
zdecydować Rada ustalając w uchwale czy dotacja
będzie udzielana np. według warunków właściwych
na ochronę środowiska czy według reguł pomocy de
minimis. Bowiem jeśli Rada zdecyduje, że będą to
reguły pomocy na ochronę środowiska lub pomocy
regionalnej, projekt uchwały z art. 403 ust. 5 ustawy
Prawo ochrony środowiska, jako program pomocowy, wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. W dziale V pkt 1 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Andrychowie postanowiła, że „kwota udzielonego dofinansowania stanowi przychód podlegający
opodatkowaniu według obowiązujących przepisów;
do rozliczania się z urzędem skarbowym zobowiązane są podmioty otrzymujące dofinansowanie”. Zdaniem Kolegium Izby niniejszym zapisem Rada Miejska w Andrychowie wykroczyła poza zakres upoważnienia z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, gdyż postanowienie to nie należy do materii związanej z zasadami
udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania
związane z ochroną środowiska, które są objęte wymogami uchwały organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego.
5. W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały powołano między innymi przepis art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zdaniem Kolegium Izby przepis
ten nie ma zastosowania do dotacji udzielanych na
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podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, gdyż
obejmuje on regulacje dotyczące dotacji udzielanych
tylko i wyłącznie dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
6. W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Rada Miejska
w Andrychowie określiła wzór umowy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie
Andrychów. W ocenie Kolegium Izby powyższy zapis
narusza postanowienia art. 250 ustawy o finansach
publicznych, w myśl którego to „zarząd jednostki
samorządu terytorialnego, udzielając dotacji, w tym
jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania dotacji, zawiera umowę, która określa
w szczególności:
- wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego
zadania, na którego realizację są przekazywane
środki dotacji;
- termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym, że termin ten nie może być dłuższy
niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale”.
Z uwagi na fakt, iż zapisy przedmiotowej uchwały nie
regulują zatem w pełni zakresu z art. 403 ustawy Prawo
ochrony środowiska, Kolegium Izby postanowiło
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności badanej uchwały w całości, zawiadamiając jednocześnie
Gminę o możliwości uczestniczenia upoważnionego
przedstawiciela w posiedzeniu Kolegium Izby. Gmina
Andrychów nie skorzystała z przysługującego jej
uprawnienia.
Kolegium Izby po ponownym rozpatrzeniu sprawy
postanowiło stwierdzić nieważność badanej uchwały
w całości.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 17, poz. 95).

POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę tę należy
wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej
uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
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